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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Найкращий вчитель для підприємця — це його клієнти»
(Томас Горний)
Актуально

Академія Ноу Хау ЄБРР

Підприємства
Львова

Відкриття підприємства «Полімед»
Знай Львівське: Прана

Програми
підтримки бізнесу

MHP Innovation Lab: агрохолдинг розшукує сміливі ідеї

Нормативноправове
регулювання

Коригування помилок у звітності

Анонс

EasyФінансування: Як залучити кошти за допомогою краудфандингу?
Як залишатись в ресурсі: профілактика емоційного вигорання

Онлайн курси

Почати бізнес. Харчова промисловість

Книга тижня

Суперхаби. Як фінансові еліти та їхні мережі керують світом

Ви керуєте мікро або
малим
бізнесом?
Ви
шукаєте можливості для
навчання та підтримки за
межами
пандемії
коронавірусу?

Актуально

Академія Ноу Хау ЄБРР
пропонує
у
вільному
доступі онлайн навчання
та
консультації
для
ММСП.
Як зареєструватись
Відвідайте www.ebrdknowhowacademy.com , з комп’ютера або ноутбука, виберіть
мову користувача та завершіть процедуру короткої реєстрації.
Для мобільних пристроїв завантажте спеціальний додаток Go.Learn і, коли
з’явиться запит, введіть "www.ebrdknowhowacademy.com" як URL-адресу
платформи. Потім завершіть процес реєстрації.
Деталі за посиланням: https://cutt.ly/pgf35Y0
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У Львові запрацювало перше
підприємство,
яке
спеціалізується на виготовлені
медичних масок — «Полімед».
Потужності
виробництва
сягають 30 тисяч масок за
зміну,
які
будуть
реалізовуватись для потреб
міста.
Деталі на сайті Львівської міської ради: https://cutt.ly/0gfythW

Рекуператори Prana проганяють
грибок і нерідко зцілюють алергію, це не рекламні слогани, а відгуки
споживачів впродовж 20 років.
Львівські вентиляційні системи з
успіхом продаються в 38 країнах
світу. А їх виробники визнані ООН
експертами з питань збереження
клімату Землі.
🎧SoundCloud https://cutt.ly/tgfthQp
🎧Apple Podcasts https://apple.co/3mdBRoP

Підприємства
Львова

🎧MixCloud https://bit.ly/3lJmDHr

Компанія ПРАНА — це автор і виробник ряду сучасних технологій в галузі
енергозбереження. 15 років під торговою маркою "PRANA" на різних
континентах комплексні енергоефективні рішення вентиляції приносять
комфорт та економлять гроші. В розпорядженні інженерів є своя кліматична
лабораторія, яка дозволяє розробляти та впроваджувати на ринок нові
апробовані моделі.
"Переважно ми пропонуємо не продукт, а підхід до життя, - пояснює свій
феномен співзасновник компанії "Прана Платінум" Роман Кузич.
Про сучасні технології і одвічні істини слухайте в цьому епізоді промоподкасту "Знай Львівське".
Вебсайт компанії за посиланням: https://prana.org.ua/
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МХП оголосив конкурс інновацій, який надасть можливість реалізувати свою
ідею разом із провідним агрохолдингом України. МХП трансформується із
сировинної компанії в кулінарну та шукає нові продукти, сервіси й бізнесмоделі, що відповідатимуть запитам сучасного українця і мають комерційний
потенціал.
Програми
підтримки бізнесу

Для кого? Для стартаперів, підприємців, кулінарів, представників HoReCa,
студентів, викладачів, науковців, технологів, маркетологів та всіх, хто
захоплюється інноваціями у фуд-індустрії.
Учасники отримають:
зворотний зв'язок від ТОП-менеджерів МХП;
знання про тренди у сфері від експертів;
можливість стати партнером чи долучитися до команди МХП;
можливість втілити власну ідею.
На всіх охочих чекає серія онлайнових освітніх подій про тренди та нові
можливості у фуд-індустрії
Як взяти участь? Реєстрація та деталі конкурсу — за посиланням.

Дедлайн подачі рішень: 31 жовтня 2020 року.
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Нормативноправове
регулювання
Самостійно виявлені помилки, як можна коригувати
#звітність
Головне управління ДПС у Львівській областінагадує, що у разі якщо у
майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник
податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним
податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до
такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого
розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні
уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будьякий наступний податковий період, протягом якого такі помилки були
самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
Детальніше дивитись за посиланням:
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/436705.html
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Aнонс
Хочете залучити кошти на розвиток продукту та, водночас, перевірити попит
серед потенційної аудиторії? У четвер, 22 жовтня, на онлайн-воркшопі наші
експерти розкажуть все про залучення фінансової допомоги шляхом
краудфандингу через онлайн-платформи. Воркшоп складається з двох
модулів.
📌 Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація за посиланням:
https://bit.ly/2SvWxLh

Серія вебінарів #EasyФінансування проводиться аналітичним центром
EasyBusiness за підтримки Програма USAID «Конкурентоспроможна
економіка України».

Анонс

Робота, яка раніше викликала інтерес, перетворилася на низку сірих буднів?
Досягнення не тішать, колеги дратують, а складні завдання викликають страх?
Можливо, у вас синдром професійного вигорання. Це серйозне і небезпечне
«захворювання», від якого сьогодні не застрахований ніхто. Як розпізнати у
себе симптоми вигорання, запобігти та «лікувати» – про це йтиме мова на
вебінарі
Усі деталі за посиланням: https://cutt.ly/WgfwRvt
http://city-adm.lviv.ua/
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ПОЧАТИ БІЗНЕС. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Онлайн курси

Як правильно побудувати стратегію менеджменту та без грошей залучити топблогерів до просування. Чому важлива впізнаваність бренду. Де шукати
канали збуту та виходи на експорт. Як ефективно побудувати роботу
колективу та масштабувати компанію. Досвід «Ф'ючіпсів».
Деталі за посиланням: https://cutt.ly/IgfwOQE
Авторка «Суперхабів» є «своєю» в колах
світової фінансової еліти, проте завдяки
деяким обставинам її погляд залишається
відстороненим. Однорідність вузького кола
людей, які ухвалюють чільні фінансові
рішення світового масштабу, є однією з
серйозних проблем, які вона порушує у цій
книжці. Інколи цей текст може нагадувати
статтю у гламурному журналі, інколи —
серйозне академічне дослідження, і в цьому
також унікальність «Суперхабів»: приватні,
яскраво
описані
спостереження
за
лаштунками найважливіших світових подій і
зустрічей найвищого рівня, поєднано з
педантичним дослідницьким підходом.

Книга тижня
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