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Фінансова грамотність

🔥Реєстрація на БЕЗКОШТОВНИЙ тренінг: "10 кроків особистого фінансового зростання: як
досягти фінансової свободи"
➡Дата: 25 червня 2021 р. о 15:00
Тривалість: 1,5 год
Місце: Центр підтримки підприємництва
Тренер - незалежний фінансовий консультант, директор представництва німецькоукраїнського проекту фінансового порадництва Тетяна Бойчук.
➡Реєстрація за посиланням
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Сімейний бізнес у Львові

У сьомому «сімейному» випуску читайте
про такі практики як у виробництв
Фаворіс, Пліт Галицька свіжина.
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Сучасні меблі - це вже не просто звичайні крісла, дивани і пуфи. Людство
зробило крок на новий щабель естетичної еволюції і наше почуття
прекрасного вимагає, щоб удома стояли дизайнерські меблі. Крім цього,
вони повинні не тільки радувати око, але й бути зручними і комфортними.
Саме такі меблі виробляють і пропонують в компанії «ФАВОРІС».
Кажуть, що краса вимагає
жертв. «Фаворіс» руйнує
цей стереотип. Компанія
вневнена у кожній
складовій частині меблів.
 -оригінальні
 -ручної роботи
 -на унікальній
технології "реклайн"
 -із якісних матеріалів

http://favoris.com.ua/
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ПЛІТ — ВИРОБНИЦТВО СІТОК, ОГОРОЖ,
ДРОТІВ ТА КОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ПЛІТ веде діяльність на українському ринку
металовиробів з 1997 року. За цей час підприємство
змогло побудувати один із найпотужніших та
найсучасніших заводів по металообробці в Україні.

ВИРОБЛЯЮТЬ 8 ВИДІВ СІТОК
На сьогоднішній день налагоджене виробництво сіток плетених, зварних,
канілірованих, панельних систем огорож, габіонів, кованих елементів та виробів
з них. Також встановлена сучасна лінія полімеризації дроту.

ТІЛЬКИ ЯКІСНИЙ ТОВАР
За рахунок власного виробництва та широкої мережі збуту наші клієнти можуть
бути впевнені у своєчасному отриманні лише якісного товару за конкурентними
цінами.
https://plit.ua/
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У м’ясному асортименті "Галицької
свіжини" є позиції:








курятина,
свинина,
телятина,
м’ясо ягняти
кролика
індика
качки.

Також є великий вибір готової
продукції яку можна відразу
скуштувати.
https://halytska-svizhyna.ua/
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Ранкове кавування з Банком Львів. Розмова зі свідомим бізнесом

В межах цьогорічного Zero Waste Fest ми організовуємо обговорення з
представниками екологічних підприємств, для того, щоб разом розібратися: а що
стимулює невеликий бізнес розвиватися та масштабуватися, виходити на нові ринки
та охоплювати більше покупців/клієнтів?
🚩Формат: модерована дискусія
🚩Локація: територія FestRepublic, підвищення з ватрою та зручною монолавкою поблизу фонтану
🚩Головні акценти розмови:
— що взагалі на Zero Waste Fest робить Банк Львів і як його діяльність впливає на покращення
довкілля?
— як зараз розвивається мікро та малий бізнес з екологічними цінностями ведення роботи?
— що потрібно підприємцеві, щоб отримувати більше доходу: географія, людські та матеріальні
ресурси, партнерства
— які переваги ведення власного бізнесу?
— чи завжди досвід співпраці з фінансовими організаціями задовільняє підприємців мікро
сегменту?

Реєстрація за посиланням.
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Книга «Маркетинг від А до Я. 80 концепцій,
які має знати кожен менеджер»
Філіп Котлер

Про маркетинг, а саме про 80
ключових
понять
чи
концепцій
ефективного
маркетингу, їх зміст і
значення для сучасного
бізнесу. Автор зібрав і
переосмислив
основні
принципи і найкращі методи
ефективного
та
інноваційного маркетингу.
Детальніше:

Ім'я Філіпа Котлера відомо як в наукових колах, так і серед студентів економічних
спеціальностей усього світу. Адже саме його праці є основою у вивченні маркетингу.
Книгами Котлера користуються як навчальними посібниками у багатьох престижних і
шанованих ВНЗ світу. Його вважають засновником науки маркетингу, і тим, хто виділив
її в окрему дисципліну. На його рахунку більше 15 книг і безліч спеціалізованих статей,
присвячених маркетингу. Він удостоєний ряду нагород за свою діяльність, серед яких The Paul D. Converse Award за науковий внесок у розвиток науки маркетингу, а також
престижна The Stuart Henderson Britt Award, якої удостоюються кращі маркетологи року.
Видавництво «Альпіна Паблішер Україна» детальніше про книги за посиланням.
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