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Актуально Протокол проведення подій у конференц-залах, приміщеннях та просто неба 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське: Дизайн-Ательє Олени Гусєвої 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою 

Анонс Онлайн майстер-клас зі створення рекламної кампанії “Таргет на ізі” 
«Культура в часи кризи: інституційна підтримка». 

Онлайн курси Дієвий бізнес план 

Книга тижня Маркетингові війни (Джек Траут, Ел Райс) 
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Досягнення 
підприємств 

Львова 

 
Діломось черговим інтверв’ю підприємиці в рамках проекту Львівського радіо 
– «Знай Львівське». Цього разу про свій бізнес розповідає Олена Гусєва.  
     

         В їхніх масках ухвалює закони Верховна Рада України;  

      В їхніх мантіях вершать справедливість всі суди Львівської області;  

В час, коли зупинялись топові галузі і континенти, Дизайн-Ательє Олени 
Гусєвої вдвічі наростило виробництво та зберегло ринки у п’яти країнах світу. 
 

         Про стратегію наповнення і віддавання веде мову Olena Gusseva (Олена 

Гусєва) в цьому епізоді промо-подкасту «Знай Львівське». 
 

 

 
У Львові ательє діє вже 5 років, 
налічуючи близько 50 людей. Воно 
займається пошиттям різних 
дизайнерських виробів для брендів 
та інтернет-магазинів невеликими 
партіями до 300 одиниць. 
 
 
Крім цього у ательє є власний бренд 
дитячого одягу, з яким вони недавно 
взяли участь у виставці у Лондоні, 
де були першим українським 
брендом дитячого одягу.  

 
За період карантину ательє виготовило близько 100 тис. масок, а обсяг 
виробництва  значно зріс.  
Про все це, а також адаптацію до карантину можна прослухати у подкасті 
Львівського радіо. 
Прослухати подкаст можна за посиланнями: 

       SoundCloud https://cutt.ly/Cs1CK8z 

       MixCloud https://bit.ly/2CPlkpz 

       Apple Podcasts https://apple.co/31cInCX 

 
 
З вебсайтом ательє можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/ds0aesx  

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/Cs1CK8z
https://bit.ly/2CPlkpz
https://apple.co/31cInCX
https://cutt.ly/ds0aesx
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Для допомоги платникам податків Державна податкова служба розробила 

серію відеоуроків, в яких роз’яснюється як правильно користуватися 

електронними сервісами. 

 

Так, у восьмому відеоуроці розповідається як сформувати сертифікат 

електронної печатки для РРО юридичною особою.  

Детальніше дивіться у відео за посиланням: https://cutt.ly/KsM7EG1  

 

 

 

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/5s1w5xp  
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Анонс 

 

        Український культурний фонд (УКФ) розробив конкурсну програму 

«Культура в часи кризи: інституційна підтримка». 
 

 
 

Програма надає гранти для покриття боргових зобов’язань, що виникли в 
організації у період з березня по серпень 2020 року, а також на покриття 
витрат на операційну діяльність до кінця року.  

        Прийом заявок - з 30 липня 2020 року.  

      Бюджет грантової програми - 540 млн.грн.  

     Є 9 лотів для таких секторів:  

    аудіовізуальне мистецтво (кіновиробництво);  

    візуальне мистецтво;  

    аудіальне мистецтво;  

    дизайн та мода;  

    перформативне та сценічне мистецтво;  

    культурна спадщина;  

    література (окрім видавничої справи);  

    культурні та креативні індустрії;  

    культурно-пізнавальний внутрішній туризм.  

✅ Заявниками програми можуть бути юридичні особи та фізичні особи-

підприємці (у т.ч. суб'єкти туристичної галузі - туроператори, готелі тощо).  

Максимальна сума гранту для юр.осіб - 1 млн.грн., для ФОП - 500 тис.грн.       

Детальні вимоги та вичерпна інформація тут: https://cutt.ly/vsX0JtK  

 

http://city-adm.lviv.ua/
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Онлайн курси 

 

 

 
Курс “Дієвий бізнес-план” від 
платформи “Будуй своє” допоможе 
зрозуміти, який фундамент бізнес-
плану, як зробити аналіз ринку та 
прорахувати необхідні для справи 
інвестиції. 
 

 

Якщо є потреба розробки ідеї створення власного бізнесу, почніть з першого 
кроку — складіть бізнес-план. Якщо маєте працюючий бізнес та ви мрієте по 
масштабування — перевірте, чи все у вас гаразд з показниками ефективності 
бізнесу. Жодному успішному підприємцю не вдалося оминути цей крок, без 
бізнес-плану не можливо активно зростати, залучати кредити на розвиток, 
інвесторів чи партнерів. Бізнес-план — це не панацея і не чарівна паличка, це 
чітка інструкція для власника, щоб передбачити всі гострі кути та зрозуміти, як 
їх оминути. Не відкладайте свій успіх на завтра — складіть свій ідеальний 
бізнес-план вже сьогодні. 
 

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/Us0reuF  
 

 

Книга тижня 

 

 

 
«Маркетингові війни» 

висвітлюють основні принципи 
успішного маркетингу з погляду 
військової справи. Автори Ел 
Райс і Джек Траут беруть за 
основу працю Карла фон 
Клаузевіца «Про війну» й 
адаптують її для зовсім іншої, 
здавалося б, сфери. Це не 
просто їхня вигадка чи вдала 
метафора — це тонко помічена 
особливість функціонування 
маркетингу. 
Відповідно до розміру й статусу 
компанії, автори пропонують 
кілька маркетингових стратегій, 
зокрема удар із флангу і 
партизанську війну.  

 

Власні переконання автори підкріплюють прикладами визначних 
маркетингових протистоянь: пивної війни, війни за колу, бургерної війни, 
комп’ютерної війни 
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