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У цьому номері читайте про наступне: 

 Процедура відшкодування 

відсотків по кредитах 

 SKATERTYNA 

 Інтенсив « SMM по полицях: 

від ноумейму до бренду в 

Instagram» 

 Тренінг «Інноваційна бізнес-

модель: від ідеї до бізнесу» 

 Книга «Несвідомий брендинг»  

Дугласа ван Праєта 

 Інтенсивний курс “Агрономія” 
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⬇⬇⬇До уваги суб'єктів господарювання! 
 

🔘  З метою створення сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва, модернізації виробництва та створення 

нових робочих місць, прийнято ухвалу «Про затвердження Положення 

про відшкодування суб’єктам господарювання з міського бюджету м. 

Львова частини відсотків за кредитами» від 04.04.2019 № 4790. 

🔘Вимоги до отримання відшкодування відсотків за кредитами 

зображені нижче. 

🔘 Ухвала «Про затвердження Положення про відшкодування 

суб’єктам господарювання з міського бюджету м. Львова частини 

відсотків за кредитами» доступна за посиланням. 

🔘 За деталями звертайтесь на електронну пошту 

verlviv@gmail.com або за телефоном 032 297 58 77 

 

 

https://cutt.ly/YjKibzT


 

 

3 

 

 
Бренд Skatertyna  пропонує дизайнерський ресторанний текстиль, який 

славиться високою якістю, ексклюзивністю та зовнішньою привабливістю. 

Красиві та стильні тканинні вироби стануть чудовим  доповненням будь-якого 

сучасного інтер’єру ресторану, кафе, бару, банкетного залу у готелі або бізнес-

центрі. 
 

 

 

Куверти для 

приборів 

 

Серветки 
 

 
 

Мулетони 
 

Скатертини 
 

Наперони  

 
 

Підставки під 

тарілки 
 

Ранери 

 

«Skatertyna» підбере ексклюзивний ресторанний текстиль, згідно з 

уподобаннями клієнта та вимогами щодо кольору та матеріалу. Співпрацюють з 

великими мережами готелів, ресторанів, відпочинкових комплексів, торгових 

центрів та підприємств різних галузей. Кожен виріб відрізняється естетичністю, 

практичністю, довговічністю збереження кольорів та форм. 

 
 

http://skatertyna.com/  

+380965070005 
 

 

http://skatertyna.com/
https://www.facebook.com/vyrobnyky.lviv
https://www.facebook.com/skatertyny/
https://www.instagram.com/skatertyna_/
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Як за 1 годину створити план оформлення сторінки в Instagram, аби вона почала 

приносити гроші? В часи пандемії інтернет-галузь набрала шалених обертів, і всі, 

хто вчасно встигли зорієнтувалися в онлайн-бізнесі вже заробили на цьому. Онлайн 

- орієнтування це не просто цікавість, це вже потреба сьогодення. 

Взяти участь у заході Ви можете у двох форматах: офлайн у Центрі підтримки 

підприємництва (кількість місць обмежена) та онлайн (закрита зустріч у ZOOM). 

Деталі та реєстрація за посиланням. 

 

 

Цей тренінг для тих, хто готовий відкинути старі принципи мислення і взяти на 

озброєння новий, інноваційний інструмент стратегічного управління бізнесом – на 

основі канви бізнес-моделі А. Остервальдера. 

Тренінг буде корисним і важливим: власникам бізнесів, керівникам компаній, 

керівникам підрозділів, консультантам і фрілансерам, тим, хто усвідомлено будує 

свій бізнес і кар'єру. 

Деталі та реєстрація за посиланням.  

https://cutt.ly/Jka4uKe
http://bit.ly/2YbSsio
https://www.facebook.com/events/460715365290239
https://www.facebook.com/events/789413378316196/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%7D
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Книга «Несвідомий брендинг» 

Дуглас ван Праєт 

 

 

 

 

Упродовж усього життя нас оточують 

бренди: одяг, їжа, розваги, всесвітньо 

відомі імена. Їх усіх об’єднує одне — 

вони хочуть нам сподобатися. І 

багатьом це вдається настільки, що ми 

не уявляємо свого повсякдення без 

них. Але як? Який секрет успіху тих чи 

інших брендів? Чому хтось водномить 

досягає успіху і злітає на вершину 

популярності, а інші компанії в той же 

час втрачають усе через один 

необдуманий маркетинговий крок? 

Відповідь криється в людській 

підсвідомості.. 

 

Несвідомий брендинг — ось сфера багаторічних досліджень Дугласа ван Праєта. 

Книжка буде цікавою як людям, зайнятим у сфері маркетингу, так і покупцям, до 

яких ми з вами належимо. Автор не претендує на новизну пропонованого матеріалу, 

про що прямо і говорить. У книжці є багато посилань на різні джерела, які 

стосуються як маркетингу, так і нейробіології. Із «Несвідомого брендингу» ви 

дізнаєтеся, як наше прагнення до соціалізації та визнання впливає на кожен 

найменший вибір тоді, коли ми самі цього не усвідомлюємо. 

Дуглас ван Праєт — засновник Unconscious Branding, консалтингової компанії з 

бренд-стратегії, яка у своїй роботі спирається на знання з біхевіористки. Він допоміг 

позиціонувати на ринку багато найвідоміших світових брендів і створити для них 

високоефективні рекламні кампанії, що завоювали чимало нагород. 

 

Видавництво «Фабула», детальніше про книгу за посиланням. 

https://fabulabook.com/product/nesvidomyj-brendyng/
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Агрономія 
 

 
 

Про курс 

Аграрій з високим рівнем знань та вмінь ніколи не залишиться без роботи, 

а навпаки – зможе побудувати сталу кар'єру, адже аграрна галузь - одна з 

ключових для економіки будь-якої сучасної країни. Сільське 

господарство – найбільший та найстабільніший працедавець світу. 

У курсі «Агрономія» на вас чекають дев’ять лекцій з теорії, техніки, 

технологій та ведення аграрного бізнесу у сучасних умовах. 

Якісні знання про високорівневі системи – біоценози, екологію та 

стійкість рослин – вже стали фундаментом для побудови успішної 

кар’єри та фінансового добробуту. 

Вміння отримувати стабільні врожаї та реалізовувати біологічний 

потенціал сільськогосподарських культур потрібні як в Україні, так і в 

провідних аграрних компаніях по всьому світі. А навички проведення 

аграрного аудиту – запорука попиту на спеціаліста. 

Посилання на курс та реєстрацію. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UCAB+AGRO101+2021_T1/about

