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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Компроміс - це мистецтво розділити пиріг так, щоб кожен був впевнений, що найкращий
шматок дістався йому.» (Людвіг Ерхард)
Актуально

LvivCityFest - фестиваль українських товаровиробників!

Підприємства
Львова

ТМ Batiar

Анонс

Публічний виступ Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Український Зріз: IV триєнале сучасного мистецтва
Cемінар «Активні громадяни» від Британської ради

Онлайн курси

Соціальна ринкова економіка

Книга тижня

Як зростають бренди (Байрон Шарп)

Актуально

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/LvivCityFest/
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Вишивка — це не тільки про хрестик та гладь, червоне і чорне.
При всій повазі до української вишивки бренд вирішив слідувати
ультрасучасним тенденціям і створювати для вас одяг з нетрадиційною
дизайнерською вишивкою.
У футболці ТМ Batiar клієнт має змогу перетворитися на бешкетного байкера
або стильну панянку.

Підприємства
Львова

Бренд пропонує одяг з вишивками в різних тематичних напрямках:
Rock — стилістика для хардкору
Bike — вибір підкорювачів доріг
Totem — культ тварин, птахів та інших істот
Flower — йому віддають перевагу прихильниці рослинних сюжетів

Оригінальна made-in-Ukraine одяг з вишивкою обов’язково підкреслить
індивідуальність і задовольнить якістю:
o Вишиті футболки родом з самого серця аутентичної України — Львова.
o Ретельний відбір натуральних тканин, щоб покупець із задоволенням
міг носити якісну футболку з цупкого німецького і турецького трикотажу
з бавовни та віскози.
o Спостереження за пошиттям: застосування ниток відомих світових
фабрик, а вишивальні операції здійснюються на сучасній японській
техніці Tajima.
o Контроль всього процесу від закупівель і виробництва до продажу,
спочатку одяг проходить тест на власниках бренду.
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Batiar — це унікальна дизайнерська вишивка і в порівнянні з принтами вона з
честю витримує прання, не линяє і не деформується у порівнянні з тканиною.

Ідея створення квіткової тематики в
колекції жіночих трикотажних футболок
була навіть першою. Рослинні мотиви
— давні і, напевне, першими з’явилися
на одязі наших пращурів. Саме тому ТМ
Batiar розробила цілий асортимент
жіночих
футболок
вишиванок
з
надзвичайно символічними квітами з
врахуванням уподобань покупців.

Підприємства
Львова
Стильні футболки для дівчат:
– це гарний подарунок коханій замість букета квітів;
– чудова альтернатива вишиванці;
– це можливість бути невимушеною та природною навіть на офіційному
святі;
– піти всупереч банальним принтам назустріч творчості та органічності.
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Герань, кульбаба або лісова фіалка? Унікальна нетрадиційна вишивка за
авторським дизайном на бавовняних та віскозних футболках львівського
бренду стане до душі багатьом панянкам!

Ідея лінії вишитих футболок TOTEM
від виробника TM Batiar виникла
однією з перших. Навіть наші
пращури вже знали про значення
зображень окремих тварин та птахів.
Це завжди несло в собі певну
символіку, зміст та силу.
5 причин купити чоловічі або жіночі модні футболки з тотемом:
o Можливість обрати саме свій символ між вовком чи собакою, кішкою
або мудрим птахом в залежності від ототожнень з істотою, зображеною
на грудях.
o Підкреслення своєї унікальності, внутрішньої сутності, спільні з тотемом
цінності, пріоритети та асоціації.
o Стильна та модна футболка з вишитим тотемом, яка стане оберегом по
життю.
o Ексклюзивна та модна річ, яка гарно пасує з костюмами та джинсами,
спідницями та шортами.
Можливо зустріти такий одяг на
учасниках волинських ярмарків,
музичних фестивалях «Бандерштат»
в Луцьку або ужгородському «Musik
Avia Bike Ukraine», а також на виставці
ярмарку «Львівський
товаровиробник».
Бренд здійснює свою діяльність з 2006
року, проте тільки в минулому році
Batiar вперше перетворив звичайну
футболку в авторську вишиванку з
національною символікою.
Торгова марка «BATIAR» пропонує асортимент повсякденних сучасних
футболок декорованих нетрадиційною вишивкою. Футболки створені з різним
характером та настроєм, тому кожен для себе може вибрати ту футболку,
яка підкреслюватиме харизму та особистість.
Береженого Batiar береже:
Не принтом, а вишивкою стереже.
А дівчину вквітчує на футболці,
Дозволяє все ниткам та голці.

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

ver.lviv.mail@gmail.com

Тел. +380676722339
Сайт: http://www.batiar.com.ua
Електронна пошта: batiar.lviv@ukr.net
facebook: tmbatiar
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Анонс

З нагоди Всесвітнього тижня космосу Посольство США в Україні організовує
візит Гайдемарі Стефанишин-Пайпер до України.
Під час цього візиту заплановано зустрічі зі студентами та молоддю, в ході
яких Гайдемарі Стефанишин-Пайпер розповість про особливості роботи
міжнародного екіпажу на МКС і поділиться своїм досвідом перебування на
космічній станції.
Захід безкоштовний.
Необхідна попередня реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/veoao6z
Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/events/428756834438685/

Анонс

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/events/2184797395150879
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Анонс
Запрошуємо до участі в семінарі "Активні громадяни" від Британської ради у
Львівській політехніці. Семінар "Активних громадян" – це поєднання тренінгів
для підвищення ефективності громадських організацій та обговорень
перспектив розвитку громадського сектору за участі фасилітаторів
Британської ради.
Необхідна попередня реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/FeoahJx
Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/events/368948890703511/

Чи існують універсальні рецепти успіху
в економіці? На думку авторів курсу,
відповідь – ні. Дуже багато факторів
та передумов є різними від країни до
країни: політична та економічна
ситуація,
структура
власності,
освіченість населення, міжнародні
тренди тощо.

СОЦІАЛЬНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА
Онлайн курси

У цьому курсі розглянуто приклад країни, яка за кілька десятиліть змогла
піднятися з руїн Другої світової війни та побудувати одну з найуспішніших
економік світу. Історія післявоєнної Німеччини - це потужне джерело ідей і
успішного досвіду, які безумовно варті Вашої уваги. Тут є чого повчитись.
Чому цей курс є важливим?
По-перше, аналіз успішного досвіду реформ в різних країнах підтверджує –
економіка має свої закони, ігнорування яких призводить до поповнення
клубу «країн, що не відбулися».
По-друге, з історичної точки зору Україна має власний досвід у побудові
елементів соціально орієнтованої економіки.
Реєстрація на курс за посиланням: https://vumonline.ua/course/social-market-economy/
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Маркетологи звикли діяти інтуїтивно
та часто не можуть пояснити, чому
одні рекламні кампанії — успішні, а
інші — провальні. Однак, багато
шаблонів споживацької поведінки
можна
передбачити,
стверджує
експерт із маркетингу Байрон Шарп.
Саме ці прогнози допоможуть
побудувати грамотну, контрольовану
й
результативну
маркетингову
стратегію,
яка
приведе
до
збільшення продажів і зростання
бізнесу.
Книга тижня

У цій книжці автор наводить універсальні закони маркетингу, які однаково
ефективно працюють у різних країнах і для різних типів компаній: від
маленьких фірм до національних брендів, від крафтових товарів чи унікальних
послуг до масового продукту.
Байрон Шарп — директор Інституту маркетингу імені Еренберґа—Басса
Університету Південної Австралії. Дослідження інституту використовують і
фінансово підтримують провідні компанії світу, такі як Coca-Cola, Kraft,
Kellogg’s, British Airways, Procter & Gamble, Nielsen. Автор понад 100
академічних статей.
10 фактів про цю книгу за посиланням: https://cutt.ly/aeoaPnW
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