ПРОСТІР
БІЗНЕСУ
№ 224
У цьому номері читайте про наступне:
 Оголошення конкурсу ваучерної
підтримки
для
малого
та
середнього бізнесу
 Кондитерська студія Софії Юзефів
 Вихід на ринок та ведення бізнесу
в Тунісі
 Українська торговельна місія до
Грузії
 Онлайн курс: Думай інакше:
Зламай перешкоди на шляху до
навчання
та
відкрий
свій
прихований потенціал
 Книга « Его - це ворог» Райана
Голідея
2021 РІК ЛИПЕНЬ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1

Усі деталі за посиланням.
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Кондитерська студія Софії Юзефів
Кондитерська студія Софії Юзефів виробляє та продає солодощі,
це локальне та невелике виробництво, де використовуються
натуральні та екологічні продукти. Це поєднання класики і
креативу у створенні «солодкого щастя». В асортименті студії не
лише десерти, макарони, тістечки і цукерки, але й морозиво, що
особливо актуально для літа.

Крафтове морозиво кондитерської студії варте того, аби спробувати всі смаки, які
бувають як класичними, так і з унікальними смаками та рецептурою, смаків
морозива понад 40: морозиво з гречкою, з розмарином, з фетою, з шоколадом, з
карамеллю.
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Вихід на ринок та ведення бізнесу в Тунісі

Відбудеться онлайн-брифінг посла України в Туніській Республіці Володимира
Хоманця «Вихід на ринок та ведення бізнесу в Тунісі».

Під час сесії учасники зможуть проконсультуватися з нашим
дипломатом щодо особливостей виходу на ринок Тунісу, почути
корисні поради та рекомендації, обговорити перспективи співпраці
та розширення можливостей присутності на ринку цієї країни.
Програмою заходу також передбачено проведення сесії питань та відповідей.
Мова брифінгу – українська. Платформа Webex.

Запрошуємо зацікавлених експортерів до участі. Можлива
компенсація по маркетингових ваучерах по програмі від
Львівської міської ради.
Зареєструватись на подію можна до 14 липня 2021 р., заповнивши
форму.
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Українська торговельна місія до Грузії

Хочете експортувати свої товари в Грузію? Тоді приєднуйтеся до української
торговельної місії від UBTA вже наприкінці липня 🤩
За підтримки Мінекономіки України, МЗС України, Посольства України в Грузії, Офісу з розвитку
підприємництва та експорту та Центру міжнародних ділових комунікацій ми організовуємо діловий
візит українських представників бізнесу до Тбілісі, Батумі та Поті 💪

Торговельна місія в Грузію запланована з 20 по 24 липня і очолить її Тарас Качка,
Торговий представник України та заступник Міністра економіки України.
Чому Грузія?
✅ Це країна, яка ввозить майже всі групи товарів і у 2020 імпорт в 2,5 рази перевищив експорт;
✅ Гнучке оподаткування відкриває перспективи спільних підприємств;
✅ Зона вільної торгівлі з Китаєм та участь в Конвенції ПанЄвроМед дозволяють розширити експорт
вітчизняних товарів до країн цих регіонів;
✅ Додатковий привід: хіба ви не хочете поїхати в Грузію влітку?

Вам буде цікаво, якщо ви займаєтеся:
❇️ експортом/імпортом товарів та послуг,
❇️ логістикою та туризмом і зацікавлені в розширенні присутності в Грузії,
❇️ вирішуєте питання сертифікації товару, налагодження логістики до країн Азії та Близького Сходу.

Деталі читайте за посиланням.
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Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху
до навчання та відкрий свій прихований
потенціал

Ви готові до карколомних змін у житті та кар’єрі? Втомились вчитись та нічого не
запам’ятовувати? Хочете подолати всі перешкоди на шляху до нових знань? Прагнете
змінити професію та почати заробляти більше? Зустрічайте новий курс від авторів
найпопулярнішого курсу в світі «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти
для опанування складних предметів» – Барбари Оклі та Терренса Седжновскі. Всі
секрети кардинальних змін в одному кліку від вас.

Цей курс допоможе вам покращити кар’єру та життя в сучасних
швидкоплинних умовах. Попри вік та стать, попри стан здоров’я та
спосіб життя, попри будь-які перепони ми навчимо вас
найголовнішого.

Реєстрація за посиланням.
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Книга «Его - це ворог»
Райан Голідей
Ми звикли звинувачувати
інших у власних проблемах і
поразках.
Але
часто
найзапекліший ворог успіху
живе всередині нас - наше
его.
Це
зверхність,
нездорова віра у власну
важливість, зацикленість на
собі, які не дають нам
рухатися
вперед,
опановувати нові навички,
креативити
чи
налагоджувати
відкриті
стосунки з людьми. Утім его
можна підкорити.

Історія знає багато одержимих геніїв-візіонерів, які перекроювали
світ відповідно до свого бачення. Однак її також творять люди, які
ставлять важливу мету вище за власне визнання. Книжка для всіх, хто
прагне саморозвитку, хоче зрозуміти себе та знайти кращу версію
власного «я».
Раян Голідей - медіастратег і письменник. Працював директором з маркетингу в American Apparel.
Засновник креативної компанії Brass Check, яка консультувала Google, TASER, Complex та інші успішні
корпорації. Автор бестселерів із маркетингу та саморозвитку, зокрема книжок «Напролом.
Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги», «Маркетинг майбутнього», «Зберігайте
спокій».

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книги за посиланням.
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