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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 158 Грудень 2019 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Показник якості управління - звичайні люди, які роблять незвичайні речі»  

(Пітер Друкер) 

Актуально Вітаєм з Новим Роком та Різдвом Христовим! 

Підприємства 
Львова 

afyny kids 

Анонс Рідзвяний ярмарок  
Юстина Добуш: «Книжковий підсумок 2019: найцікавіше за рік» 

Онлайн курси Бізнес-англійська 

Книга тижня «Piк ocoбиcтoї eфeктивнocтi: Кoгнiтивний iнтeлeкт. Eфeктивнo вчуcя, 
зacтocoвую тexнiки й iнcтpумeнти. Збipник №1»  

Актуально 

 
 

Бажаємо успіхів у реалізації Ваших проектів! 
Нехай наступний рік подарує Вам багато натхненних та прекрасних ідей, які 

приноситимуть радість та користь. 
Завжди йдіть до своєї мети і не бійтеся покоряти все нові і нові вершини.  
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

afyny kids 
Сучасний український бренд дитячого одягу, який знайшов баланс між 
щоденною практичністю і творчим підходом.  

 

 
 
 
Головна місія - це пристрасть. Пристрасть до 
того, хто ти є і до того, що ти робиш кожного 
дня. Своєю справою вони намагаються 
внести маленьку частинку краси до 
яскравого і безтурботного дитинства малюка 

 

🧡У модельному ряді 

представлені речі від 3 місяців 
до 5 років. 
 

🧡Для виробництва 

використовуються виключно 
натуральні та безпечні 
матеріали. 
 

🧡Більшість тканин та 

фурнітури закуповується у 
європейського виробника 
органічного текстилю. 
 

🧡Ґудзики на речах виготовлені 

з коркового та пальмового 
дерева, які виробляються у 
Португалії, кнопки-книппер від 
європейського виробника YKK. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Save the forest – цим 
бренд хоче показати своє 
бажання, щоб цей надпис 
був не лише словами на 
одязі, а вірою в серці і 
чистими думками наших 
дітей, які ми, дорослі, 

маємо туди вкласти🧡 

 
Найкраще - для дітей!  

Тільки таким принципом бренд керується при виборі тканин! 

 

 
Вовняні рейтузи доступні в розмірах 
від 6 місяців до 4 років. У складі 70% 
ніжної вовни мериноса та 30% 

шовку.🧡 

А у гольфі тепліше 👌🏻  

Ніжно-сірий бавовняний гольф із 
місяцем. Буде нагадувати малюкові 
усі найніжніші речі у світі - м‘які 
дотики «котиків», куплених бабусею 
на базарі, приємну воду у теплій 
ванній під час вечірнього купання, 
улюблену подушку, на якій він 

стільки разів бачив чудові сни! 🧡 

 

 
електронна пошта:afynykids@gmail.com 

телефон: +38(063)8076361 
https://www.afynykids.com/ 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.afynykids.com/
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Анонс  
Запрошують поринути у найсвятковішу атмосферу на новорічному ярмарку 

українських виробників 28-29 грудня з 10:00- 22:00 в СТРЦ  SPARTAK!🌟 

На Вас чекають :  

❄️ вироби від українських виробників  

❄️ розваги для діток та дорослих  

❄️ бульбашкове шоу  

❄️ анімаційна програма  

❄️ безкоштовні майстер класи для дітей  

❄️ виготовлення новорічного пряника  

❄️ безпрограшна лотерея  

❄️ конкурс на найгарніший карнавальний костюм  

⭐️Чекають всіх!  

💫ВХІД ВІЛЬНИЙ 

 

 

Анонс 

 

Юстина Добуш: «Книжковий підсумок 2019: 
найцікавіше за рік» 

 
Книгарня «Є» запрошує на розмову з 

журналісткою Юстиною Добуш «Книжковий 
підсумок 2019: найцікавіше за рік». Захід 
відбудеться 26 грудня. Початок – о 18:30. 

 
Книжки – це не тільки обкладинка і текст, а 

також і їхні презентації, обговорення, 
мотивації авторів та видавців створювати 

їх саме таким. 
 
 
просп. Свободи, 7. Тел.: (032) 235-73-68. 
Вхід вільний. 
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Онлайн курси 

 

 

Цей курс націлений на те, щоб допомогти Вам 

вивчити ключову бізнес-лексику та деякі 

елементи граматики, і разом спробувати 

використовувати ці знання на практиці у 

робочих ситуаціях. 

 

Володіння основами бізнес-

англійської сьогодні стає все більш 

необхідним, якщо Ви хочете 

отримати гарну посаду і плануєте 

працювати з іноземними клієнтами.  

Володіючи базовими правилами та 

найбільш поширеною лексикою, а 

також ефективно і креативно 

використовуючи їх, Ви зможете 

ефективно користуватися 

англійською у бізнес-середовищі. 

Курс поділено на 3 частини. 

Перша - це лексична частина з 

двома темами, що присвячені 

граматиці.  

Друга частина присвячена розвитку 

практичних навичок володіння 

бізнес-англійською та підготовці до 

поширених в бізнес-середовищі 

ситуацій.  

З третьої частини Ви дізнаєтеся 

декілька порад, як рухатися далі у 

вивченні бізнес-англійської та 

англійської мови в цілому. 

Теми курсу є самостійними, тому ви можете обрати ті теми, які Вас найбільше 

цікавлять і вивчати саме їх! 

Реєстрація та деталі за посиланням: https://cutt.ly/yrroqvf 

 
 
 

Книга тижня 

 

Ця книжкa мicтить 12 caмapi книжoк пpo 

кoгнiтивний iнтeлeкт — здaтнicть людини 

eфeктивнo нaвчaтиcя, викopиcтoвуючи для 

cвoгo poзвитку мaкcимум дocтупниx тexнiк тa 

iнcтpумeнтiв.  

 

1. «Як упopядкувaти cпpaви» Дeвiдa Aллeнa  

2. «7 звичoк нaдзвичaйнo eфeктивниx людeй» 

Cтiвeнa Кoвi  

3. «Чудoвий paнoк» Гeлa Eлpoдa  

4. «Кoли: нaукoвi ceкpeти iдeaльнoгo тaйм-

мeнeджмeнту» Дeнiєлa Пiнкa  

5. «Нуль у «ВxiдниxПepeвipeнi мeтoди 

кepувaння eлeктpoннoю пoштoю» Джopджa 

Cкoттa  

6. «Пpинцип пipaмiди Мiнтo» Бapбapи Мiнтo  

7. «Як здoбувaти дpузiв i впливaти нa людeй» 

Дeйлa Кapнeгi (як нiкoли aктуaльнo)  

8. «Цифpoвa дiєтa» Дeнiєлa Ciбepгa  

9. «Пepшi 20 гoдин. Як швидкo нaвчитиcя 

будь-чoгo» Джoшa Кaуфмaнa  

10. «Двoceкундний ЛIН» Пoлa 

Eйкepca 11. «SCRUM» Джeффa 

Caзepлeндa  

12. «П’ять piвнiв лiдepcтвa» 

Джoнa Мaкcвeллa 
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