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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 
 
 

 Реєстрація на SMM курс 

 OKTO clay factory  

 Бізнес-гра у Центрі підтримки 

підприємництва 

 Вебінар "Соціальне під-во: з чого 

почати і як налагодити діяльність" 

 Вебінар "Розпочни роботу SMM" 

 Книга « Есенціалізм. Миcтeцтвo 

визнaчaти пpiopитeти» Грега 

МакКеона 

2021 РІК ЛИПЕНЬ  
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З 5 по 10 серпня відбудеться SMM курс у Центрі підтримки 

підприємництва. Курс проходитиме з 14 по 16 годину. 

 

Зареєструватись можна за посиланням. До зустрічі у Центрі 

підтрики підприємництва!  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1JzmqHzgaQwvr8Uzfn1KqrgEifVGSUWuSIVetyLaZ1VU%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR2JypQkZT7qoaUA--ZXCGWf2dyh8Ik-XcGaq7_aMimIwe1kCFyKOUFk65M&h=AT3xN086M8V2c38lCg2jsOnk7-A4mbVHdEDfhJyBDCJmTgZUaH9yRRdgSzdNMG5Gvi84tx7X_Rny6b1NXEhRmD6_kRaIDgNumj-PtIUAuUSBuK6BFBqhYsMiTo6rnph2ByM3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0v-1emOHjDYaKRPsudYDSu1kdyLcqiZoClQc6cDBohD2lozSlgcTasRDU1iJksdsk3iCkWnsPn8Tp_2KhUGeeAnyECgleLrBFu-NL-glxtTTCUx1CJPSjcvlVJts9gH7dl2rPjlmtjw9Yprcvttq7id1gM4FeE2z8-iM6K5RIHcEzDkZLwDN9jkVDRVgnDa_X6J0o
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Компанія-виробник матеріалів для дитячої творчості, 
ліплення та моделювання. Заснована в 2016 році 
молодою мамою для представлення якісного продукту 
на ринку дитячих матеріалів для ліплення. 

 

 
 

 

 

Основним завданням є 
виробництво якісного 
продукту. Для реалізації цього 
завдання працюють 
технологи з України, Європи та 
Тайваню. ОКТО Clay factory 
здійснює повний цикл 
виробництва: від ідеї та 
закупівлі сировини до 
реалізації готового продукту. 
 

 

  
 

https://www.facebook.com/oktoclayfactory/
https://www.instagram.com/okto_clay_factory/?hl=uk
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💥Розпочалась реєстрація на Бізнес-гру 

Усіх бажаючих хто хоче спробувати себе у  ролі підприємця, чекаємо 03.08.2021❗ 

⏰Час проведення: 14:00-16:00 

Місце проведення: Центр підтримки підприємництва (м. Львів, пл.Ринок, 1, каб.103). 

Для реєстрації на бізнес-гру необхідно перейти за посиланням. 

http://surl.li/yswr
http://surl.li/yswr
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Соціальне під-во: з чого почати і як налагодити діяльність 
 

 
Запрошуємо усіх зацікавлених 04 серпня о 17:00 год на вебінар "Соціальне під-во: з чого почати і як 

налагодити діяльність". 

 

Спікерки вебінару: 
Алла Студілко, засновниця соціального соціального підприємства "Джерело краси в Монако", 

м.Вінниця. 

Наталія Мякушко, директорка Соціального під-ва "Рукомисли", м. Львів. 
 

На вебінарі ви дізнаєтесь: 

- як народжуються ідеї про створення соціального підприємства; 

- які перші кроки для започаткування та реєстрації; 

- які є виклики при здійсненні діяльності; 

- можливості співпраці з місцевими органами влади та інституціями. 

📍Формат заходу: онлайн 

📍Участь безкоштовна. 

📍 Тривалість до 2-х год 

📍Реєстрація відкрита до 4 серпня до 12:00 за посиланням 

 
Усі зареєстровані учасниці/учасники отримають посилання на zoom кімнату, де буде відбуватися 

вебінар. 

 

В рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Канади (GAC).  

https://forms.gle/3xHSL7Qa1GhtTuvh6
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Вебінар "Розпочни роботу SMM" 

 
 

✅Не втрать можливість почути про 

найпопулярнішу професію у світі Digital! 

 

Ти можеш дізнатись, простими словами про складне: 

- Що таке Веб-маркетинг та SMM. 

- Що входить в обов'язки SMM менеджера? 

- Наскільки швидко можна стати спеціалістом з маркетингу? 

- Як зробити свою роботу ефективною та цікавою? 
 

Ти знайдеш відповіді на усі ці запитання від досвідченого фахівця в сфері SMM та Copywriting - Жанни 

Боженко. 

На вебінарі від Logos IT Academy ти точно отримаєш круті інсайти, скіли та лайфхаки від 

практикуючих спеціалістів! 

⏰Час: 19:00 - 20:30 

🔥Дата проведення: 4 серпня 

✅ Реєстрація за посиланням 

💥 Участь у тренінгу безкоштовна за умови попередньої реєстрації 

💥 Кількість місць обмежена! 

https://m.me/lgs.lviv.ua?ref=w15619176
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Книга «Есенціалізм. Миcтeцтвo визнaчaти 

пpiopитeти» 

Грег МакКеон 

 

 

 
 

Чи відчували ви коли-
небудь, що викладаєтеся на 
повну, але не отримуєте 
бажаного результату? 
Перепрацьовуєте й водночас 
не займаєтеся тим, чим 
потрібно?.. Ґреґ Маккеон 
пропонує власну концепцію 
Есенціалізму, завдяки якій 
ви навчитеся помічати 
найсуттєвіше, відкидати 
непотрібне й устигати 
найважливіше.  

 

Для підприємців, менеджерів, а також усіх, хто прагне навчитися ефективно 

організовувати власне життя і діяльність; хто почуваєтеся постійно зайнятим, 

але не надто продуктивним; кому здається, що хтось або щось краде в них 

час. Автор переконує, що неможливо впоратися з геть усім і мати все: тільки 

нам вирішувати, на що витрачати свій безцінний час та енергію. Якщо ви 

прагнете дізнатися, як визначати пріоритети, робити лише те, що справді 

потрібно, а найголовніше — як докладати мінімум зусиль і досягати успіху, ця 

книжка саме для вас.  

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/esencializm-mictectvo-viznachati-ppiopiteti.html#proceed

