
№ 171 Травень2020  Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»  

ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 171 Травень 2020 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Варто тільки повірити, що ви можете – і ви вже на півдороги до цілі»  

(Теодор Рузвельт) 

Актуально День Кельнера у Львові! 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Наступний етап послаблення карантинних обмежень 

Онлайн курс 
Анонс 

Завершився онлайн-курс «Вчимося бізнесу» 
Партнерський Хаб 

Актуально 

Вітаємо  кельнерів зі святом! 
Львівські кельнери – найкращі!!! 
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Навчання 

15 травня  завершився online-курс тренінгів  

«Вчимося бізнесу» 

За більш ніж 10 років проведення курсів тренінгів для бажаючих стати підприємцем – 

це перший курс, проведений в режимі online.  

Ці 10 днів занять – це багато нових знань, розуміння як вести свою власну справу, з 

чого розпочати і, що для цього необхідно. 

 
Курс тренінгів реалізовується за кошти "Програми сприяння розвитку підприємництва 

у м.Львові на 2020-2022 рр." 

 

Анонс 

 

Партнерський хаб 
Головним болем бізнесу у пост-карантинний період залишається обговорення 

проблемних питань та пошуки їх вирішення. Зараз, у час відновлення робочих 

процесів, підприємцям потрібна невідкладна допомога у пошуку рішень: де взяти 

оборотні кошти, що робити з персоналом або ж де взяти кваліфікованих працівників, 

а також як подолати інші перешкоди, що виникають під час провадження діяльності.  

Найефективнішим способом отримання потрібної та корисної інформації є 

можливість почути досвід самих підприємців, отримати їх кейси, разом згенерувати 

ідеї щодо вирішення схожих для бізнесу проблем. Це допоможе нині скласти план 

ризиків і бути готовим до неочікуваних перешкод. Саме це є однією з головних цілей 

Партнерського хабу, що відбудеться для бізнесу в онлайн-форматі. 

Більше інформації та реєстрація за посиланням: 
 https://bc-club.org.ua/events/partnerskyj-hab20200526651.html 
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