№ 40

Серпень 2017

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПРОСТІР БІЗНЕСУ
№ 40

Серпень 2017

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

" Інвестори, не пхайте свій ніс у наші справи, пхайте гроші!"
(Анатолій Рас)
Актуально

24 серпня у Львові розпочнеться щорічний міжнародний фестиваль
фольклору «Етновир»

Підприємства
Львова

ТМ «Легенда клас»

Анонс

Фестиваль LvivMozArt
ІІ Міжнародний Фестиваль Параджанова на Левандівці

24 серпня у Львові розпочнеться щорічний міжнародний
фестиваль фольклору «Етновир»

Актуально

Як розповіли організатори, фестиваль триватиме до 27 серпня. Впродовж
кількох днів у місті виступатимуть найвідоміші та найколоритніші
колективи з таких країн, як Македонія, Україна, Естонія, Індія та ін.
Подивитися на виступи колективів можна буде у трьох локація, а саме: на
площі Музейній, площі Ринок та у ТРЦ Victoria Gardens.
Програму заходів, які відбудуться в рамках фестивалю, ви можете знайти
у розділі “Афіша” на сайті новин www.032.ua
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ТМ «Легенда клас»
Приватне підприємство "Майя" - відомий виробник чоловічого одягу, було
створено на основі 2-ої Львівської швейної фабрики, яка існувала з 1946 р.
Торговими марками компанії є "Legenda Class", "Winiar", "Condor Plus", які
добре знані клієнтам високою якістю, бездоганним кроєм, широким
асортиментом та конкурентними цінами.

Підприємства
Львова

Сезонні колекції розроблені відповідно до останніх світових тенденцій моди,
цікаві своїм оригінальним дизайном та свіжістю рішень дизайнерів та
модельєрів.
Cьогодні підприємство використовує сучасне обладнання від найкращих
світових торгових марок, що дає можливість справджувати очікування
українських, а також закордонних клієнтів.
Це швейні машини німецьких фірм 'Duerkopp Adler" і "Pfaff", японських фірм
"Brother", "Juki" та "Yamato", американської фірми "Reece"; це прасувальне
устаткування німецької фірми "Brisay" та італійської "Rotondi"; автоматичний
розкрій іспанської фірми "Investronica".
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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Постійна модернізація виробничої бази є запорукою найвищої якості усіх
виробів, позаяк чоловічий костюм - це той асортимент одягу, який вимагає
найбільш прецизійного виконання. А про вміння пошити чоловічий костюм
на найвищому світовому рівні власне і свідчить наша співпраця з відомими
закордонними марками моди.

Якщо ви цінуєте індивідуальність, прагнете до бездоганності у всьому, тоді
тут можуть Вам допомогти. Висококласні кравці, швеї, технологи,
конструктори-модельєри прикладуть максимальних зусиль до задоволення
всіх Ваших побажань. Костюми пошиті тут на замовлення підкреслять ваш
смак, стиль та статус.
Також можна купити гуртом та в роздріб готовий одяг. Чоловічі костюми,
сорочки, пальта. Величезний вибір висококласних моделей нових ліній не
залишать нікого байдужим.
Україна,
м. Львів, 79039,
вул. Шевченка, 111А

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

legendaclass.com.ua

ver.lviv.mail@gmail.com

244 08 18
244 08 20
email: legenda111a@gmail.com
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Фестиваль LvivMozArt.
Варто побачити та послухати наживо.
18-25 серпня 2017 р.
ЛЬВІВ
8 днів класичної музики та музики Моцарта, емоцій та натхнення!
10 локацій на музичній карті міста.

Анонс

Детальніше за посиланням: http://mozart.lviv.ua/

http://city-adm.lviv.ua/
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ІІ Міжнародний Фестиваль Параджанова на Левандівці

Міжнародна мистецька резиденція «Тінь свободи»
20-27 серпня 2017 року
Упродовж 24-27 серпня унікальний район Львова – Левандівка – стане
епіцентром актуального мистецтва. Саме тут запрошені митці з
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Польщі, України
створять неповторну атмосферу творчої синергії, яка не знає ані меж, ані
кордонів, для якої свобода – єдина заповідь.
Сергій Параджанов знав, що свобода – основа всього. Свобода має свою
міру, вагу та ціну. Свобода має свою тінь. Що таке межі свободи? Якими
були межі свободи в часи Параджанова і якими вони є для сучасних
митців?
Організатором ІІ Міжнародного Фестивалю Параджанова на Левандівці є
Управління культури Львівської міської ради у партнерстві з Інститутом
Адама Міцкевича у Варшаві, Програмою Фонду Шерінга та спілкою МітОст.
Партнерами Фестивалю є також Фундація польського сучасного мистецтва,
міждисциплінарний центр розвитку мистецтва та культури “Dream Projects”
та Музей Сновидінь у Києві.
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