ПРОСТІР
БІЗНЕСУ
№ 221
У цьому номері читайте про наступне:

 Digital Marketing інтенсив
 Сімейний бізнес. 6-та частина
 Вебінар «Моделі виходу на ринок:
як оцінити та обрати найбільш
прибуткову»
 Онлайн курс «Підприємництво:
Хто ваш клієнт?»
 Книга «Як керують найкращі»
Брайана Трейсі

2021 РІК ЧЕРВЕНЬ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Digital Marketing інтенсив від Центру
підтримки підприємництва

💥Триває реєстрація на БЕЗКОШТОВНИЙ Інтенсив digital маркетинг ❗️
з 23 червня по 01 липня 2021 року ❗️
Курс складається із 4 занять по 3 год.
Час: середа, четвер ❗️з 16:00 до 19:00 год
Реєстрація завершується 21.06.2021, зареєструватись можна за посиланням.
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Сімейний бізнес у Львові

У шостому випуску читайте про такі
практики як у виробництв
Ролада, Шувар, Робітня.
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«РОЛАДА» - це провідна швейна фірма, яка спеціалізується на пошитті
верхнього чоловічого та жіночого одягу, а також трикотажних виробів.
Заснована в 1992 році, фірма постійно розвивається, і вже
зарекомендувала себе на ринку як виробник якісного одягу.
Напрямками підприємства є:
 виробництво якісного
одягу.
 розробка лекал та
розкладки.
 відцифровування
лекала.
 створення моделей.
 закінчення розробки та
виробництва почавши з
будь-якої стадії.

https://www.rolada.od.ua/ukr/
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«Шувар» – перший в Україні і наймаштабніший в Західному регіоні оптовий ринок
сільськогосподарської продукції. Українська компанія покликана часом створити
цивілізований ринок свіжої сільськогосподарської продукції. Вони роблять
заможними сільгоспвиробників, а кінцеві споживачі отримують якісну, безпечну,
доступну за ціною сільськогосподарську продукцію!

Досягненнями такого потужного підприємства є унікальна інфраструктура,
автоматизована система в’їзду та виїзду, інновацінйість та екологічна
відповідальність, а також політика відкритості.

https://www.rolada.od.ua/ukr/
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Компанія ТОВ “Робітня” працює в галузі електромонтажу,
енергозабезпечення, впровадження прогресивних енергозберігаючих
технологій на ринку промисловості та громадського будівництва.

ТОВ “Робітня” понад 20 років успішно працює на ринку. Зараз компанія виконує повний
комплекс робіт по створенню систем надійного (в тому числі, гарантованого) електроживлення.
Цей комплекс включає в себе:
 розробку концепції,
 проектування системи,
 виготовлення та поставку електрообладнання,
 монтаж та введення в експлуатацію,
 поточне обслуговування.
Тривала співпраця з такими
відомими компаніями, як
Schneider Electric, ABB, Moeller,
ETI, Siemens дає можливість
постійного вдосконалення з
тим, щоб наша робота завжди
відповідала
вимогам
міжнародних стандартів та
сучасному рівню розвитку
техніки.

https://robitnia.com/
6

Світова криза, спричинена пандемією COVID-19, змінила правила гри на ринку.
Багато бізнесів змушені переглядати або шукати нові бізнес-моделі.
Плануючи експортні продажі на іноземних ринках, потрібно знати як
розподіляється товар, хто є основними гравцями та при яких умовах Ваші
взаємовідносини з покупцем будуть більш прибутковими. Коли ви отримуєте
більше переваг. Які ризики виникають?
Аналіз моделі виходу та каналів розподілу на ринку дозволить знайти рішення для
збільшення продажів та підвищити прибутковість.

⚡️Впродовж 2-х годин:
☑️ Розглянемо основні моделі виходу на ринки, їх переваги та недоліки
☑️ Познайомимося з інструментами вибору моделі та проведення
порівняльного аналізу
☑️ Шукатимемо рішення для підвищення прибутковості продажів
☑️ Опрацюємо інструменти на реальних прикладах
☑️ Додамо до скарбнички корисні посилання для аналізу схем розподілу
та правил «гри».
Реєстрація за посиланням.
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Підприємництво: Хто ваш клієнт?

Чим ідея відрізняється від бізнесу? У бізнесу є клієнт, який платить. І саме про це ми
будемо говорити на курсі "Підприємництво: Хто ваш клієнт?" Массачусетського
технологічного інституту. Ви навчитесь збільшувати групу ваших цільових клієнтів, а
значить – збільшувати оберти вашого бізнесу.
Ми знаємо, що підприємництво – це творчий процес, і саме це робить його цікавим. Але
для роботи вашого підприємства необхідний методичний підхід. Саме це поєднання
творчості та дисципліни ви опануєте впродовж навчання. Після завершення нашого
курсу ви навчитесь:






проводити сегментацію ринку;
обирати стартову позицію на ринку;
розробляти портрети клієнтів;
обчислювати загальний розмір цільового ринку;
розуміти свого клієнта.

Курс заснований на дослідженнях стартап-компаній Массачусетського технологічного
інституту та їхніх засновників. Завдяки цим дослідженням ви зможете ознайомитися з
інноваціями в мобільних застосунках, 3D-друку, енергетичній електроніці,
годинниковому виробництві тощо. Ви дізнаєтеся, як спілкуватись з потенційними
клієнтами, зрозуміти суттєву різницю між аналізом ринку згори донизу та знизу вгору, а
також розробите стратегічну основу для прийняття рішення про те, які ринки слід
використовувати для вашого товару чи послуги.
Реєстрація за посиланням.
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Книга «Як керують найкращі»
Брайан Трейсі

Якщо Ви занадто цінуєте свій
час та не бажаєте його
витрачати на показові історії
успіху, щоб виловити з них
корисний урок, тоді книга
«Як керують найкращі» — те,
що потрібно. Тут немає
складних
теорій
або,
навпаки,
узагальнених
концепцій
—
тільки
перевірені та слушні поради
про те, як стати найкращим
лідером й досягати високих
результатів

«Як керують найкращі» — найкраща книжка про бізнес 2010 року відомого бізнесконсультанта. Пропонуючи виключно практичну інформацію та ставлячи конкретні
завдання, вона стала популярною та заслужила позитивні оцінки читачів.
Завдяки книзі «Як керують найкращі» Ви дізнаєтеся:





про сім обов'язків лідера
як зібрати «команду мрії» та розвивати її
що допоможе у визначенні правильної мети
чому ви можете помилитися

…та багато іншого!
Видавництво «Книжковий клуб сімейного дозвілля» детальніше про книги за
посиланням.
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