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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Немає значення, скільки разів Ви впали.
Значення має лише одне: скільки разів Ви вирішили піднятися»
(Вінсент Ломбарді)
Актуально

Онлайн-конференція про відеорекламу для бізнесу в інтернеті ДиВи Конф

Підприємства
Львова

Знай Львівське: Бюро спадщини

Програми
підтримки бізнесу

Оцінка розвитку підприємства

Нормативноправове
регулювання

Митний тариф для сприяння розвитку легкої промисловості України

Анонс

Вебінар "Управління мотивацією"
Соціальне підприємництво в Україні та гендерна рівність

Онлайн курси

Стартуй стартап

Книга тижня

Думай, як у NASA. Звички, ідеї та стратегії для досягнення неможливого

Актуально

Діджитал Відео Конф — практична конференція для бізнесу про те, як
збільшувати продажі та впізнаваність бренду за допомогою відеоконтенту в
діджитал-середовищі. Поговоримо про стратегію, продакшн, рекламні
формати та платформи.
Коли? 4 грудня 2020 року.
Для кого? Буде корисно власникам бізнесу, керівникам підприємств і
відділів, маркетологам і відеомейкерам.
Деталі за посиланням.
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У цому випуску ділимось новим
подкастом, який був випущений в
рамках промопроекту «Львівського
радіо» - «Знай Львівське».
Цього про Львівське комунальне
підприємство «Бюро спадщини».
Павло Богайчик розповідає про те як
започаткований німцями проект
ревіталізації
старих
кварталів
переріс у спільну справу всього
міста.
Відреставровані
спільнокоштом
брами, вікна, балкони спершу
змінюють
фасади
історичних
будівель. А з часом – самих львів’ян.
Зрештою і весь Львів.
Підприємства
Львова

Послухати
подкаст
посиланнями:
SoundCloud
Apple Podcasts
MixCloud

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

ver.lviv.mail@gmail.com

можна

за

Вебсайт: https://spadshchyna.lviv.ua/
Facebook-сторінка

297 58 77 або 297 57 64
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EEN-Ukraine пропонує унікальну можливість на безоплатній основі оцінити
рівень
розвитку
підприємства
та
отримати
спеціалізований
бенчмаркетинговий звіт та сертифікат від Європейської академії з управління
інноваціями – IMP³rove Academy.
Звіт містить оцінку рівня інноваційного розвитку підприємства та
спеціалізовані консультації щодо оптимізації процесів менеджменту для
підвищення основних показників, порівнявши діяльність підприємства з
найкращою європейською практикою у профільному сегменті, скориставшись
сучасним інструментом управління підприємством – Benchmarketing.
Щоб подати заявку на участь, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Нормативноправове
регулювання

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

Уряд схвалив розроблений проект
Закону «Про внесення змін до
розділу ХІ Митного тарифу України
щодо уніфікації ставок ввізного мита
на товари легкої промисловості».
Законопроект передбачає перегляд
(уніфікацію) ставок ввізного мита на
товари легкої промисловості для
прискорення митного оформлення
таких товарів та сприяння розвитку
легкої промисловості.

ver.lviv.mail@gmail.com

Усі деталі за посиланням.
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Aнонс

Відчуваєте нестачу сили, енергії, натхнення чи мотивації? Втомилися від
тягаря незавершених справ і завислих обіцянок? Важко розпочати рухатися
до цілі? Можливо, Вам потрібно навчитись управляти своєю мотивацією, аби
досягати поставленої мети. Експертка Олександра Василик на вебінарі
розкаже, як це зробити.
Деталі та реєстрація за посиланням.
Як багато Вам відомо про соціальні
підприємства в Україні?
Яка їхня кількість?
Чим вони відрізняються звичайних
підприємств?
Яку
допомогу
отримують
від
держави?

Анонс

- Яким чином криза, спричинена COVID-19, вплинула на функціонування
соціальних підприємств в Україні в перші місяці після введення карантинних
обмежень?
- А чи є соціально підприємництво гендерно-збалансованим видом
діяльності у контексті представництва жінок та чоловіків на керівних посадах
та впровадження політик гендерної рівності?
Тоді запрошуємо вас взяти участь у відкритій експертній дискусії, у рамках
якої ми обговоримо ці питання із фахівцями та фахівчинями із соціального
підприємництва, гендерними експертками, а також соціальними
підприємцями та підприємницями.
Деталі за реєстрація за посиланням.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Онлайн курси
Ти дивишся запуски ракет Ілона
Маска?
Захоплюєшся
Безосом,
Цукербергом? Ти хочеш зробити
щось таке, що переверне весь світ з
ніг на голову? На запитання «ким ти
хочеш
бути»
твоя
відповідь
однозначна – стартапер, інноватор,
підприємець? Тоді цей серіал саме
для тебе!
Деталі за посиланням.

Думати як фахівець з космічних польотів – це
мислити поза шаблонами, ставити під сумнів
стереотипи й усталені патерни мислення, щоб
досягати неможливого. Одне з головних їхніх
завдань – уявляння незбагненного та вирішення
нерозв’язаного. Завдяки таким підходам людині
вдалося ступити на Місяць, а космічні кораблі
можуть долати мільйони кілометрів у відкритому
просторі. І ці підходи можна застосовувати у
різних професіях і сферах життя, щоб досягати
результатів. Сьогодні існує низка інституцій, які
впроваджують способи мислення, притаманні
космонавтиці у свою модель бізнесу. Це
допомагає розпізнавати дезінформацію та
псевдонауку,
бути
креативним,
розвивати
критичне мислення.

Книга тижня

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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