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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 
 
 

 #Читай_разом_з_ЦПП 

 Кавопошта 

 Інновації при вирощуванні 

часнику, які дозволять заробляти 

від $12 тис. з га 

   Про відходи: zero waste, 

сортування та практичні поради 

 Книга «Netflix і культура 

інновацій»   Ерін Маєра та Ріда 

Гастінгса 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%B7_%D1%86%D0%BF%D0%BF
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Кавопошта – це сервіс свіжообсмаженої кави вищого 

сорту. Вони пакують відбірну свіжообсмажену арабіку в 

зручні герметичні бандерольки, які утримують аромат 

максимально довго. А ще на звороті кожної 

бандерольки є поля “Відправник” та “Одержувач”. Тож, 

якщо можна зробити подарунок близькій людині, 
персоналізувавши його. 
 

 
 

«Для тих, хто хоче пити вдома найкращу каву й не запарюється 
над сортами. Для тих, хто заварює так, як подобається – в турці, 
гейзерній кавоварці або просто заливши гарячою водою. Адже 
найсмачніша кава та, яку приготував сам.» 
 

  
 

https://kavoposhta.com/
https://www.facebook.com/kavoposhta
https://www.instagram.com/kavoposhta/
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Інновації при вирощуванні часнику, які дозволять заробляти 

 
❓ Які інновації допоможуть заробити не менше 12 тис. доларів з гектару чистими 

❓Чому не варто економити на посівному матеріалі, якщо хочеш заробити. І чи можна 

обійтись без зрошування при вирощуванні часнику 

❓ А також, скільки треба вкласти, щоб гарантовано отримати високу маржу  

👉 Посилання на реєстрацію  

 

Про відходи: zero waste, сортування та практичні поради 

 
 

Одна із найголовніших проблем сучасності - сміття. Сміття стає причиною глобального потепління, зникнення 

видів тварин та інших глобальних плоблем. Як з цим боротись? 

Запрошений гість з Green Box розповість нам як правильно поводитись із сміттям, як сортувати та інші практичні 

поради. 

Чекаємо всіх бажаючих, вхід вільний! 

Місце: KREDENS на Пороховій 20д 

Час: 22 липня о 14:00 

https://bit.ly/3hFOngL
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Книга «Мистецтво збиратися разом. Як 

організувати змістовну та результативну зустріч» 

Ерін Маєр, Рід Гастінгс 

 

 

 
 

До Netflix щороку хоче 
долучитися безліч фахівців, 
а вже сформована команда 
— лояльна, щаслива та 
ефективна. У Netflix немає 
чітких правил, проте кожен 
виконує завдання 
максимально якісно. Рід 
Гастінгс та Ерін Маєр 
проаналізували історію 
успіху цієї компанії й 
визначили, чому бізнесів 
багато, але інноваційними 
та прогресивними серед 
них стають одиниці. 
 

 

Секрет Netflix — у людях: уся команда працює злагоджено тільки тоді, коли 

кожен її учасник почувається комфортно і знає, що він — важливий елемент 

системи, а не абстрактна робоча одиниця. У цій книжці ви знайдете поради, 

як створити компанію, у якій хочеться працювати та впроваджувати інновації. 

Крім того, ви дізнаєтеся про залаштунки роботи в найбільшому 

стримінговому сервісі, який досягнув неабияких успіхів завдяки унікальній 

корпоративній культурі.  

Видавництво «Віват» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/netflix-i-kul-tura-innovacij.html#proceed

