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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Підприємець – це той, у кого є ідея та бажання створювати». (Девід Карпо)
Актуально

Реєстрація на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

Підприємства
Львова

ТМ «Мамине сонечко»

Анонс

StartUp Прорив 2.0
MEETUP for startups LvBS
Добрий ринок

Онлайн курси

Залучайте найкращих – створюйте робочі місця без дискримінації

Книга тижня

Продається все. Джефф Безос та ера Amazon (Бред Стоун)

Розпочалась реєстрація на
БЕЗКОШТОВНИЙ курс тренінгів «Вчимося бізнесу»
Усіх бажаючих започаткувати власну справу, запрошуємо на
безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», який організовує Управління
економіки Львівської міської ради.
Тренінги будуть проходити з 09 до 20 вересня 2019 року.
Час проведення тренінгів: щодня впродовж 10-ти робочих днів з 10:00 до
13:00год.
Місце проведення: Центр підтримки підприємництва (пл.Ринок,1, каб.103).
Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням:
https://forms.gle/gNvkCnf1c6aUcHty5
Реєстрація триває до 04 вересня 2019 року. Кількість місць обмежена!

Актуально
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ТМ "Мамине Сонечко" створена 5 років тому молодою мамою Юлією Романів.
Будучи у декреті, було багато часу ознайомитися з асортиментом одягу для
новонароджених малюків. Він виявився настільки простим та неякісним (або
якісним і при цьому шалено дорогим), що в молодої мами з’явилася ідея
спробувати самій виготовляти якісні та доступні за ціною речі для малюків.

Підприємства
Львова

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

З того часу працює майстерня. З кожним роком розширюється асортимент
продукції та майстерня старається постійно ставати ближчими до клієнтів,
вгадувати бажання та одягати діток у якісний український одяг!

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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Творча майстерня «Мамине сонечко» виготовляє класичні костюми для
хрещення немовлят. Пошиті з натуральної тканини, оздоблені вишивкою,
мереживом та атласними стрічками – класичні костюмчики на хрестини
виглядають водночас стильно, вишукано та мило. Класичний набір для
хрещення складається із костюму для хрещення, крижми та аксесуарів
(конверта, пов’язки для дівчаток, свічки, мішечка для першого локона та
подушечки для хрестика). У класичному наборі для хрещення також можна
замовити крижму з іменною вишивкою машинної або ручної роботи.
Святковий одяг для немовлят від майстерні можна одягати й після хрестин.
Якісна тканина не деформується після багаторазового прання і добре
носиться.

Підприємства
Львова
Також майстерня виготовляє крижми для хрещення з ручною та машинною
вишивкою, іменні, крижми для хлопчиків та дівчаток. Усі крижми від майстерні
пошиті з натуральних гіпоалергенних матеріалів: натурального домотканого
полотна та натурального батисту. Для оздоблення використовуємо лляне або
батистове мереживо, нитки муліне. Деякі моделі прикрашені бісером,
люрексовими нитками.

http://city-adm.lviv.ua/
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Майстерня – безпосередній виробник одягу та аксесуарів для хрещення, тож
ціни на крижми приємно дивують. Вартість крижми з вишивкою ручної роботи
дещо вища, оскільки у неї закладена тривала та кропітка праця майстрині.
Машинна вишивка коштує менше, проте завдяки майстерності вишивальниць
та доброму обладнанню матиме чудовий вигляд на хрестинах та багато років
опісля.
Виписка з пологового будинку
вимагає ретельної підготовки
батьків. У цей час немовля ще
дуже вразливе, тому потребує
особливої опіки та турботи.
Майстерня пропонує одяг саме
на цю подію з натуральних
тканин. Таке вбрання не лише
захистить малюка від холоду,
вітру чи спеки, але й буде
комфортним для ніжної шкіри
новонародженого.
Підприємства
Львова

Також майстерня має продукцію не лише для немовлят, алей для старших
дітей: вишиті плаття та вишиванки. Творча майстерня «Мамине сонечко»
виготовляє вишиті сорочки та вишиті плаття від одного до восьми років.
Вишите плаття прикрасить будь-яку Вишиванка
для
хлопчика
–
святкову подію у житті Вашої святковий одяг на будь-яку подію у
дівчинки.
будь-якому віці.

вебсайт: m-sonechko.com

http://city-adm.lviv.ua/
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Анонс
Якщо Ви маєте свій стартап, ідею, проект чи бізнес, який потребує запуску, чи
бажаєте пройти безкоштовне навчання для створення власного стартапу,
отримати професійні поради менторів, дізнатись історії успіхів і розвитку від
успішних підприємців, бізнесменів та інноваторів чи, можливо, навіть знайти
інвесторів та меценатів, яким буде цікаво підтримати ваш проект - Вам у Tech
StartUp School!
Реєстрація на двомісячне навчання - https://forms.gle/xyz7Z4AyYCTmscrS7
Реєстрація на пітчинги готових стартапів - https://forms.gle/UThyK7TQ1ioSyY9z5

Навчання та пітчинги проектів безкоштовні. Відбір учасників буде
відбуватись за результатами індивідуальних співбесід.

Будуть
говорити
про
наступне:
- з чого починають стартапи?
чи
потрібен
Вам
акселератор?
- коли робити і чи взагалі
робити екзит?
- як знайти інвестиції?

Анонс

Центр Підприємництва УКУ запускає серію зустрічей для стартапів та гравців
екосистеми у Львові. Мета: обмін досвідом та організація якісного нетворкінгу.
Перший мітап відбудеться в MolodoZeleno 5 вересня (четвер) о 19:00.
Запрошені гості: Олександр Ремінний (Sasha Reminnyi) (засновник Stepshot,
стартап нещодавно зробив успішний екзит); Bohdan Hnatkovskyy (засновник
Propertymate, стартап діє на ринку США); Charles Whitehead (засновник EO
Business Incubators).
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/njPZgiWdcq6VNV3V6

http://city-adm.lviv.ua/
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Виставка – ярмарок «Львівський товаровиробник»
наближається❗️
✅Запрошуємо Вас взяти участь і представити товари та послуги, які
виготовляються на Вашому підприємстві у 12 виставці-ярмарку «Львівський
товаровиробник», що відбудеться у м.Львові з 3 по 7 жовтня 2019 р. в
приміщенні
Палацу
мистецтв
(вул.
Коперника,
17).
✅В рамках виставки – ярмарку «Львівський товаровиробник» заплановано
проведення семінарів, круглих столів, зустрічей В2В, в тому числі, для
учасників виставки. Висловлюємо сподівання, що участь у виставці-ярмарку
буде корисною для львівських товаровиробників, з огляду на важливість
промоції продукції, налагодження взаємовигідних ділових контактів,
збільшення обсягів продажу на внутрішньому ринку.

✅Просимо Вас до
01.09.2019
року
надіслати заповнену
заяву-анкету
на
участь у виставціярмарку за поданою
нижче адресою.

Центр підтримки
підприємництва

Детальніше за посиланням:
https://cutt.ly/2wlIrN3
Реєстрація за посиланням:
https://cutt.ly/GwlIwBF
Тел.: (032) 297-59-80, 297-58-47, e-mail:
ver.lviv.mail@gmail.com
адреса: 79008, м.Львів, пл.Ринок, 1, каб.
531

http://city-adm.lviv.ua/
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Фестивальне літо закінчується і починається
гастрономічна осінь. Давайте зустрінемо її з
NABAZARI на Доброму Ринку! Продовжуємо
традицію фермерського ринку вихідного дня.
Добрий Ринок гостинно приймає у себе на
території гастрономічний фестиваль Street
Food So Good Festival.
Знаєте, отакий де у вихідні фермери і крафтові виробники привозять свою
найсвіжішу і найсмачнішу продукцію і ви можете придбати її з рук тієї людини,
що її виростила чи виготовила.
Ви зможете не лише зробити закупи фермерських та крафтових продуктів, а
ще й провести гарний вихідний з усією сім’єю і посмакувати класної вуличної
їжі.
Реєстрація для виробників тут: https://forms.gle/9rJFh516DLMxRQKfA
Цей курс має на меті допомогти компаніям, які прагнуть не відставати від часу,
бути різноманітними, авангардними та дотримуватись законодавства України,
формуючи та зміцнюючи свою команду.

ЗАЛУЧАЙТЕ НАЙКРАЩИХ – СТВОРЮЙТЕ РОБОЧІ МІСЦЯ БЕЗ
ДИСКРИМІНАЦІЇ
Питання дотримання прав людини, забезпечення рівного ставлення до
працівників, відсутність дискримінаційних практик, впровадження «політики
рівності» на робочому місці є важливим мотиваційним та регулювальним
інструментом. Інструментом, який вже давно використовують міжнародні
компанії та який легко можуть опанувати українські. Ми допоможемо Вам
створити атмосферу довіри та поваги у команді працівників та вирішити
конфлікти, спровоковані непорозумінням і стереотипами.



Онлайн курси






як клімат довіри до компанії покращує результати;
як розрізнити стереотипи про ефективність від справді важливих для
працівника якостей;
які переваги є у різноманітної команди;
коли стереотипи призводять до порушень;
що буде краще для бізнесу – скарга чи навчання;
як політика рівності та робота з командою можуть підвищити
ефективність.

Реєстрація на онлайн курс за посиланням:

https://cutt.ly/uwlUXR7

http://city-adm.lviv.ua/
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«Продається все. Джефф Безос та ера Amazon» — не лише історія успіху
новаторської компанії, а й свого роду посібник, інструкція для тих, хто хоче
створити свій бізнес.
Бред Стоун захопливо пише про зародження і розвиток Amazon — від часів
створення компанії на Волл-стріт на початку 1990-х і дотепер. Amazon одним
із перших побачив необмежені можливості інтернету. Стоун розкриває секрет
успіху засновника Amazon Джеффа Безоса, одного із найвидатніших бізнеслідерів сучасності і невтомного генератора ідей, та в деталях розповідає, як
Безос дисципліновано і подекуди педантично втілює новаторські ідеї у життя,
ламає стереотипи і не визнає загальноприйнятих правил, запроваджуючи
натомість свої.
Підчас написання цієї книги автор, Бред Стоун, спілкувався з сотнями
колишніх і теперішніх працівників Amazon, з рідними і друзями Джеффа
Безоса. Такої ґрунтовної біографії компанії, що назавжди змінила те, як ми
купуємо і читаємо, світ ще не бачив.
Бред Стоун — американський письменник і журналіст, який віддавна
висвітлює події Кремнієвої долини та компанії Amazon зокрема. Оглядач
видань Newsweek, New York Times та Bloomberg Businessweek. Живе в СанФранциско.
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