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Реєстрація на тренінговий курс 
 «Вчимося бізнесу» 

 

 
 

Перелік тем: 
1. Формування власної бізнес-ідеї та основи підприємництва. 
2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 
3. Дослідження та аналіз ринку. 
4. Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді. 
5. Основи менеджменту. 
6. Система оподаткування та звітність. 
7. Фінансове планування. 
8. Маркетинг, просування продукту, smm. 
9. Лідерство та побудова команди. 
10. Бізнес-план та його складові. 
 

➡Реєстрація за посиланням 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FrjAgEWSv4KYrEYq16%3Ffbclid%3DIwAR2oHtwMtyOU3CjZ0kMQ04Fu6HdvziseK9TBFsOT4O3EExft_AoIQodcTFM&h=AT1UX2bMX7nTlFKoKnj5UHFrzFv3V08nno4TyAec4vCkOIHFbgV79eTboqDHo5IzQXj8yviIjjNFKW8BA9gw2yDk7ufVa5FY_do86ejpn15LLEEk4CqCZz3ASZb5KUgMo2_V&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1JRujMJ6cUxSydAVSsuQVJGt5oN9T9ARcH2Lnc2llsIZpRkC9hcfmMPFeX1K_HnhdR73DSNBu3ZVrFHXHCo1vyq3f_DC0XMtlCztas5ykgT3vL_Ho5N429UH3SqKMb0_BbeeBr-Af2bF71xFP_A2wcaHGvfqQ2Z_h6cEL5kAKhkUgCsrcytIdKobIGHAQwSseyv_2CRNw3kIqpL52IihAx2vY9zxSUQsYEahEI
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Сімейний бізнес у Львові 
 

 

 

 

 

 
 

 

У восьмому випуску читайте про такі 
практики як у виробництв 

ЕЛЕКС, ЛЕОПОЛЬ, ЦЕЗАР ЛВ. 
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Компанія була створена у 1991 році як мале комунальне 

підприємство. На початку свого існування компанія займалася 

розробкою власних програмних продуктів для 

електроенергетичних підприємств. З 1999 року ELEKS Software 

почала працювати на ринку аутсорсингу.  

 

 

ELEKS — інженерна інноваційна компанія, яка надає послуги з 

розробки комплексних програмних продуктів. 
 

 
 

https://careers.eleks.com/  

https://careers.eleks.com/
https://www.facebook.com/ELEKS.Software/
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Історія виробництва шоколаду почалася у 2017 році, коли, 
після шести невдалих спроб започаткувати свою справу, на 
подаровані мамою кілька тисяч гривень, було куплено три 
форми для шоколаду і декілька кілограм сировини. Перші 
плитки були залиті на невеликій кухні орендованої квартири. 

 
Завдяки невпинній праці, вірі у себе і підтримці близьких, на 
сьогоднішній день виробництво знаходиться у великому 
приміщенні, яке сплановане за сиситемою НАССР, а продукцію 
бренду LEOPOL’ можна придбати у всіх областях України. 

 
 
 

 

https://www.leopol.ua/  
 

https://www.leopol.ua/
https://www.facebook.com/LeopolLviv/
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 ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» разом зі своїми стратегічними партнерами 

вже понад 12 років працює у відповідності до високих стандартів якості 
у будівельній галузі. Основні напрямки спеціалізації: проектування, 
виготовлення та монтаж димохідних систем з нержавіючої сталі та 
кераміки для індивідуального та багатоквартирного будівництва, систем 
аспірації для промислових об'єктів; гільзування димоходів гнучкими 
рукавами "Алюком". 

 
Системи димоходів із нержавіючої сталі “Цезар ЛВ” для котлів на рідкому, 
газоподібному та твердому паливі забезпечують безпеку, комфортні умови 
проживання та раціональне використання енергоресурсів, відповідно до ДБН 
В.2.5-67;ДСТУ Б В.2.5-33: 2007 
Фахівці нашої фірми до партнерів застосовують гнучкі індивідуальні підходи на всіх 
етапах співпраці, починаючи від проектування (аеродинамічний розрахунок в 
німецькій програмі KesaAladin) до виготовлення на високоякісному обладнанні та 
монтажу кваліфікованими спеціалістами на об’єкті. 
Вся продукція ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» сертифікована системою управління 
якістю ISO 9001, що відповідає вимогам європейських стандартів та сертифікату 
відповідності.  
 
 
 

 

 

 
https://dymohid.lviv.ua/   

https://dymohid.lviv.ua/
https://www.facebook.com/galsvizhyna
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Сьогодні все наше життя сповнене особистими та робочими зустрічами. Через 
розвиток технологій та дистанційну роботу в умовах пандемії COVID-19 наші 
зустрічі все частіше проходять онлайн, без перерви на каву. Ми переходимо з 
однієї конференції в Zoom / Skype / Teams в іншу. Спілкування стало дуже багато. 
Водночас, чи можемо ми назвати таке спілкування ефективними зустрічами? 
Власне, на вебінарі поговоримо про те, що таке ефективна робоча зустріч та як її 
організувати. 

НА ВЕБІНАРІ МИ ОБГОВОРИМО 

- Ефективна та неефективна організація робочих зустрічей; 

- Тест «Наскільки добре організовані ваші зустрічі»; 

- Ідеальна канва для проведення робочих зустрічей; 

- 10 простих технік для проведення робочих зустрічей; 

- 9 рекомендацій для вдосконалення навички проведення ефективних зустрічей. 

ЕКСПЕРТ ЗАХОДУ: АЛІНА МЕЛЛЕР 

Сертифікований PCC ICF коуч, коуч команд, сертифікований Scrum master, проєктна менеджерка по 
стандартах PMI. 

З 2008 року працює в IT-секторі. Починала як Support Manager сайту і за 11 років виросла до Chief 
Administrative Officer у великій продуктової компанії, де відповідала за 900 осіб у 5 різних містах України і 
світу. За цей час сформувала колл-центр на 170 працівників/ць, відкрила офіси на Кіпрі, перевела 
компанію з Waterfall-моделі на Agile. 

 

Реєстрація за посиланням.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Fevents%2Fvebinar-quot-pokrokova-instrukcija-dlja-organizaciji-efektyvnyh-zustrichej-fasylitacija-z-nulja-quot-1657.html%3Ffbclid%3DIwAR1rzzkH571e_Lsg1k-VSOGLjLmHefk-ey2MBBAh6xs2BooMYlH_j9HJKAA&h=AT0uS1lMTYGQtRWbbkdaO7WCMPOJU1YsercFr2yKA1bDOdLNqGNvIJ0XUSwHtpk5ykHOw4ATkQmosCCPzxDK83rQiWBJU7JURgVQmbBJQR_5HZRlAcQQ3AjcftIq181kGqnB&__tn__=q&c%5b0%5d=AT25ccT7M9sM1UzOG16SWzigyMSziPZxGpkYVJIQvGZm9owXJa9yONYoRwLBnwKIl_SjQDMRfT_x3XnxwXZhutynQZR_0378OX0WwYWnCCMiMLT_6SeWv4kjrSY-sq1vmJbLUuDYny-HwAwNSSpyPtJ_
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Книга «Менеджмент у стилі Манчестер 

Юнайтед. Як стати чемпіоном» 

Майкл Моріц, Алекс Фергюсон 

 

 

Тренер Manchester United 
Алекс Ферґюсон — 
легендарна особистість у 
футбольному світі. Він 
присвятив команді 26 років, 
допоміг їй здобути 
надзвичайну кількість 
перемог, а його відставку 
назвали кінцем цілої ери. 
Ферґюсон переконаний: є 
риси, притаманні всім 
переможцям і компаніям, 
чиї керівники прагнуть успіху 
незалежно від справи, якою 
займаються.  
 

 

У цій книжці, написаній у співавторстві з підприємцем Майклом 

Моріцом, Ферґюсон підсумовує власний життєвий і професійний 

досвід та пропонує поради, які однаково добре працюватимуть як на 

футбольному полі, так і в будь-якій компанії. Чому лідер має тримати 

дистанцію? Як помітити потенціал найпотужніших і мотивувати їх на 

успіх? Як самовпевненість знищує чемпіонів і чому найкраще 

питання після перемоги — «Як нам досягти наступного тріумфу?» 

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/menedzhment-u-stili-manchester-junajted-jak-stati-chempionom.html#proceed

