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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Робіть все вчасно, будьте наполегливі, не кидайте спроб протягом
10 років, і в кінці-кінців буде здаватися, що успіх прийшов до вас за одну ніч»
(Біз Стоун)

Актуально

Вже у п’ятницю стартує фестиваль «Ніч у Львові»
Фестиваль LvivMozArt

Підприємства
Львова

ПП «ЛАКОР»

Ініціатива

«Партнерство «Відкритий Уряд»

Анонс

Ярмарок OneDayShop

Вже у п’ятницю стартує фестиваль «Ніч у Львові»

Актуально

Фестиваль LvivMozArt
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ПП «ЛАКОР»
Приватне підприємство «ЛАКОР» було засноване у 1998 році. Більше 20-ти
років роботи на ринку реклами дозволили компанії набути великого
практичного досвіду, створити власну виробничу базу та з кожним роком
розширювати її.

Підприємства
Львова

На постійній основі впроваджуються найновіші технології, закуповується
сучасне обладнання. Сьогодні виробництво оснащене сучасною технікою
визнаних світових брендів, таких як Mimaki, Mutoh, Epson, Canon, Schulze
Polyform, U-MARQ, Tajima тощо. Практичний досвід, фаховий колектив,
власні виробничі потужності, що знаходиться безпосередньо на території
підприємства, дозволяють виконувати замовленння в найкоротші терміни.

Підприємство має декілька напрямків діяльності у сфері реклами, що
доповнюють один одного та дозволяють проводити комплексне
обслуговування:
* Друк на тканині; друк та пошиття прапорів. Пошиття корпоративного одягу.
Пошиття промоодягу. Друк на футболках. Друк на кепках. Пошиття
спортивної форми. Друк та виготовлення палаток. Друк на кроях та пошиття:
бандани, краватки, шалики, скатертини, серветки, фартухи. Друк та
нанесення зображень на готові вироби: футболки, кепки, блайзери, парасолі,
сумки, пледи.
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*
Сувенірна продукці. Компанія володіїє наступними технологіями широкоформатний друк, гравіювання, тиснення, фольгування, плотерна
порізка, фрезерування, сублімаційний друк, термодрук, гравертон, машинна
вишивка, тамподрук, друк на стрічках, друк на кераміці, що дозволяє
виготовляти та наносити зображення на: акрилові значки, акрилові магніти,
фото на горнята, логотипи на посуд для кафе та ресторанів, візитниці,
щоденники, блокноти, ручки, запальнички, брелоки, відкривачки, бейжі,
дипломи, медалі, нагороди, ланьярди.

Підприємства
Львова

*
Широкоформатний друк: cольвентний, екосольвентний, сублімаційний
дозволяє в короткі терміни надати послуги: друк на банері, друк на сітці ПВХ,
друк на самоклеючій плівці, друк наклейок, друк на холсті, друк бігбордів,
друк сітілайтів, друк на тканині(текстилі).
* Зовнішня реклама. Основні напрямки це: виготовлення вивісок рекламних
та фасадних, виготовлення табличок, виготовлення рекламних конструкції,
виготовлення стендів для школи та організацій, виготовлення мобільних
(рекламних) стендів, виготовлення вивісок з банеру, виготовлення та
нанесення реклами на автотранспорт, виготовлення та нанесення
зображень на вітрини, виготовлення біжучих електроних рядків, LED-табло.
Комплексне оформлення будівель - школи,вокзали.
* Торгівля. Підприєство ЛАКОР є
офіційним прадставником в Україні
всесвітньо
відомого
виробника
флагштоків
із
скловолокна
FORMENTA. На підприємстві завжди
в наявності флагштоки різних типів:
Флагштоки
Formenta
Original,
Formenta Original ISS Exclusive,
Formenta Original ISS, Флагштоки
Formenta
Roto-Top,
Флагштоки
Formenta Special висотою 5, 6, 8, 9,
10, 12 метрів. Пропонується продаж
флагштоків,
доставку,
та
встановлення флагштоків.
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На сьогоднішній день, на ринку виробництва реклами, «ЛАКОР» - це
компанія, що зарекомендувала себе як колектив професіоналів з потужним
потенціалом. Фундаментом діяльності є творчий підхід на усіх етапах
виробництва.

Переваги співпраці з ПП «ЛАКОР»:

Підприємства
Львова

- Фірма є безпосереднім виробником, що дає значну економію не лише
коштів, але й часу.
- Компанія розробляє і виготовляє як ексклюзивні, так і "бюджетні" варіанти.
- Продукція вирізняється високою якістю робіт та вихідних матеріалів.
- Підприємство здатне об'єднати в проектах технологічні процеси, що іноді
здаються несумісними.
- У кожному проекті фірма прагне знайти індивідуальний підхід, підібрати
найоптимальніше рішення, а також можливість його реалізації.
- Висока кваліфікація фахівців у поєднанні із злагодженою роботою усієї
команди, глибоке проникнення в ідею - ось запорука успішної співпраці з ПП
«ЛАКОР».
Для зручності клієнтів працює інтернет-магазин, де є можливість
ознайомитись з асортиментом та вартістю продукції у будь який зручний час.
Діє гнучка система знижок, що дозволяє отримати продукцію за принятною
ціною в найкоротші терміни.
Ціллю підриємства є довгострокові стосунки з партнерами, в основу яких
закладені надійність, чесність, взаємовигідна співпраця і успішний, спільний
розвиток.
м. Львів, Україна,
вул. Промислова, 60
(032) 243-53-53
lakor.lviv@gmail.com
www.lakor.com.ua
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Запрошуємо долучитись до ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»

ДОЛУЧАЙМОСЯ до голосування!
Завдяки Ініціативі "Партнерство "Відкритий Уряд" в Україні вже впроваджено
Єдиний веб-портал використання бюджетних коштів, систему електронних
публічних закупівель "ProZorro", електронні петиції тощо. Нині триває
голосування за нові заходи в рамках цієї ініціативи на 2018 - 2020 роки"

Ініціатива

До 20 липня 2018 року триває онлайн голосування за нові заходи
ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» –
https://www.discuto.io/en/consultation/33009.
Від активної участі кожного з нас залежить реалізація важливих для розвитку
нашої країни ініціатив. Від результатів цього голосування залежить
пріоритетність заходів, які увійдуть до нового плану дій даної ініціативи.
Потрібно переглянути запропоновані заходи та проголосувати за ті з
них, які, на ваш погляд, мають бути включені до нового плану. Також є
можливість залишити коментар щодо того чи іншого запропонованого
заходу.
Для того, щоб проголосувати, потрібно зареєструватися на сайті
– http://www.discuto.io, натиснувши на позначку «SIGN IN» у правому
верхньому куті цього веб-ресурсу, а потім позначку «Create new account».
Далі потрібно зазначити своє ім’я, прізвище, електронну пошту та ваш
індивідуальний пароль, проставити відповідні позначки погодження і
підтвердити свою реєстрацію.
Покрокова інструкція:
http://women.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/07/Krok-2.pdf
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Ярмарок OneDayShop у Львові

Анонс

Ярмарок OneDayShop відбудеться у FESTrepublic
21 липня. Початок - о 13.00.
На ярмарку зберуться hand-made виробники зі всієї України.
У програмі: вироби ручної роботи, конкурси, вулична їжа, веселощі, смачні
напої, розваги, музична програма.
"OneDayShop - це привід прийти і гарно провести час в чудовій атмосфері
з приємними людьми", - додають організатори.
До слова, OneDayShop - це одноденний маркет, на якому збираються
багато молодих та перспективних hand-made виробників зі всієї України.
Більш
детальну
інформацію
про
дійство
https://moemisto.ua/lviv/yarmarok-onedayshop-27496.html
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