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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Вам потрібно думати про великі справи, коли робите незначні,
аби всі незначні просувалися в потрібному напрямку.»
(Елвін Тоффлер)
Актуально

Перший соціальний форум у Львові

Підприємства
Львова

Lady Di atelier

Анонс

Навчальна програма Creative Enterprise Ukraine
Відкрита зустріч Львівського Кластеру Моди та Дизайну

Онлайн курси

Курс на експорт

Книга тижня

Пиши, скорочуй. Як створити дієвий текст (Максим Ільяхов, Людмила
Саричева)

Актуально

На меті Форуму – дати можливість громадським організаціям та
благодійним фондам соціальної спрямованості розповісти про себе та
послуги, які вони надають.
Вхід вільний, для участі необхідно зареєструватися за посиланням:
http://bit.ly/social_forum_lviv
У разі наявності запитань та пропозицій звертайтесь до організаторів:
lmcss_usz@ukr.net, +380984212615, +380639032905.
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Lady Di Atelier – це перше в Україні інклюзивне ательє.
В ательє шиють і вишивають дівчатка з інвалідністю і ще багато чудових
людей, це неймовірна команда, чиї вироби є унікальними та виробленими з
душею.
Ательє створює дизайнерські сукні для дорослих і дітей, а також хустини та
дарує речам з вишивкою нове життя, реставруючи його в рамках інноваційного
проекту - "Скриня Традицій".
Янчак Ярина, співзасновниця Lady Di
atelier розповіла про те, звідки
виникла
ідея
залучення
до
виробництва
одягу
особливих
працівниць: «За професією я є
юрист, а крім того – волонтер. У нас
є дуже багато друзів, які мають
інвалідність і ми знаємо їхню
найболючішу проблему. Велика
кількість людей може працювати,
але
сидить
вдома
через
недоступність
робочих
місць,
труднощі
із
пересуванням
громадським транспортом. Ми своїм
прикладом хочемо показати, що ці
стереотипи ми зламали. Ми є
конкурентно
спроможними.
Ми
поставили собі високу планку – ми
хочемо, щоб речі купували не через
цих дівчат, а через те, що речі
реально круті, вони відповідають
всім стандартам. Дайте нам ще
декілька місяців і про нас дізнається
дуже багато людей».

Підприємства
Львова

Працівниці «Lady di Atelier» виготовляють унікальні хустини заради
благодійності. В межах акції «Намалюю тобі Любов» жінки на візках, а також
ті, хто виховує «сонячних» діток, малюють картини. Відтак авторські малюнки
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за допомогою спеціального обладнання переносять на шовк, а після цього
шиють шалики з принтами різних розмірів.

Сукні та хустини цього
ательє
здобули
вже
визнання не лише у Львові,
але й по всьому світу.
Зокрема, одна з суконь у
колекції отримала свій новий
дім у Нідерландах.

Підприємства
Львова

Нещодавно ательє отримало приміщення за пільговою орендною платою,
щоб мати змогу краще реалізовувати існуючі проекти, збільшити кількість
працівників та розвивати і втілювати нові ініціативи.
Контактні дані:
https://www.facebook.com/Lady-Di-atelier338683496754525/
https://www.instagram.com/lady_di_atelier
Viber +380730906596 ✍️
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Навчальна програма Creative Enterprise Ukraine, яка відбудеться 17-20 грудня
у Львові, в Business Hub.
Основний елемент програми – чотириденний тренінг. Він дасть можливість
зробити оцінку Вашого існуючого бізнесу чи ідеї з точки зору фінансів, клієнтів
та потенціалу розвитку.
В основі методології – посібник "Бізнес у сфері креативних індустрій"
розроблений інноваційною агенцією Nesta. Тренінги проводять українські
фасилітатори, акредитовані Британською радою та агенцією Nesta.
Хто може взяти участь?
• підприємці, що працюють в креативних індустріях з досвідом у бізнесі до 2
років;
• люди, які мають ідею бізнесу в одному із секторів креативних індустрій та
хочуть перетворити її у сталий креативний бізнес;
— Дедлайн подачі заявки — 7 листопада.
— Заповнити заявку потрібно сайті House of Europe за посиланням
https://houseofeurope.grantplatform.com/ !
Більше інформації про програму можна знайти за посиланням:
http://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise

Анонс

Для тих, хто зацікавлений в успішному розвитку своїх ідей та проектів в
секторі моди та текстильного виробництва. Обговорення ідей та можливості
співпраці, а також складемо план реалізації на наступний рік.
Вхід вільний реєстрація за посиланням - https://forms.gle/vkUoYEiwBS1pSSZD8
http://city-adm.lviv.ua/
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Експорт
–
перспективний
та
водночас амбітний і складний
напрям розвитку бізнесу.
Нова Пошта презентує онлайн-курс,
покликаний допомогти підприємцям
(малому та середньому бізнесу)
розпочати або покращити експорт
власних товарів на іноземні ринки.
КУРС НА ЕКСПОРТ

Як оцінити експортний потенціал компанії та дослідити іноземний
ринок? Як розробити та втілити експортну стратегію? Як
підготувати власний продукт до експорту та здійснити митне
оформлення товарів? Відповіді на ці та інші запитання дадуть
викладачі в межах «Курсу на експорт».
Курс буде цікавий: власникам українських
компаній та підприємцям, які починають чи
планують
експортну
діяльність
як
перспективний напрям розвитку бізнесу;
працівникам компаній, обов’язки яких
пов’язані
з
організацією
експорту:
маркетингом,
рекламою,
логістикою,
юридичним супроводом, фінансовими
аспектами експорту; усім зацікавленим
отримати нові знання та навички щодо
ведення бізнесу.

Онлайн курси

Бажано попереднє ознайомлення з основами підприємництва та
маркетингу. Володіння англійською мовою на достатньому рівні
буде потрібне для вивчення додаткових матеріалів курсу, роботи з
англомовними інформаційними джерелами.

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/yebVBnz
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Максим Ільяхов і Людмила Саричева на
конкретних прикладах демонструють, що
добре, а що ні в інформаційних,
рекламних,
журналістських
і
публіцистичних текстах.
Дотримуючись рекомендацій, викладених
у книзі, ви навчитеся писати зрозуміло та
захопливо, так, аби вам повірили.
Для копірайтерів, авторів, редакторів,
дизайнерів, програмістів, менеджерів,
підприємців, керівників, службовців і всіх,
хто
працює
з
текстом.

Книга тижня

Особливості: книга адаптована для створення дієвих текстів українською!
Про те:
• Як писати листи, на які відповідатимуть, і розсилки, від яких не
відписуватимуться.
• Як створювати дієві й коректні рекламні оголошення.
• Як викладати думки стисло, чітко та переконливо, без мовного сміття,
фальші й штампів.
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