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Постійний конкурс творців від Це Крафт – підтримка стартапів 

 
 

ЦЕ КРАФТ створений з метою підтримки мікропідприємців крафтовиків і 

ремісників, тому ми впроваджуємо Постійний конкурс творців. За умовами 

конкурсу всі охочі можуть подати ідеї на виготовлення творчого продукту 

(прототипу). 

 

Конкурс діє на постійній основі і фінансує діяльність проекти ремісників, мастрій, 

крафтовиків, митців і просто фізичних осіб, котрі бажають відкрити власну справу. 

Щоквартально комісія конкурсу визначатиме від одного до п’яти переможців і 

виготовлятиме товарні зразки. За Вашого бажання ми сприятимемо тому, аби Ви як 

автор стали виробником та підприємцем. 

 

Для кого цей конкурс: 

– Вам має бути понад 14 років і Ви маєте проживати в Україні. 

– Ваша сфера діяльності й рівень обізнаності у виробництві не мають значення. 

Достатньо бажання. Та якщо Ви вже творець/митець/дизайнер/виробник – ми відкриті 

для ваших ідей. 

 

Деталі за посиланням.   

https://itscraft.com.ua/postijnyj-konkurs-tvortsiv/
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В Студії гончарства та ліпки Yeti House Ceramic Studio дорослі та 
діти познайомляться з старовинним ремеслом – гончарством. 
Навчаться створювати своїми руками різноманітну кераміку, від 
ужиткового горнятка та тарілки закінчуючи елементами 
інтер'єра. 
 

 

 
 
 

Авторський посуд на 
замовлення 

 

 
 

На полицях клієнт знайде найнеочікуваніші речі: 
 

🔥 В Yeti House Ceramic Studio з шматка глини оживають персонажі 

Зоряних війн, фіолетові коти, керамічні фрукти й овочі 🌿🍊🍒 

🔥Немає нічого неможливого)) 
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Кожен може виготовити виріб 
власними руками : 
🔥Майстер клас з гончарства в групі( до 5 
осіб) 

🔥Індивідуальний мк з гончарства для 1 
особи 

🔥Індивідуальний мк для двох.👩❤️💋👩 

🔥Індивідуальний мк гончарство +розпис 

🔥Сімейний мк 

🔥Навчальні курси 10 занять 
 

Або ж придбати готову 
продукцію таку як вази, 
кулони, горнята, тарілки та інші 
вироби з кераміки.  

 

 
 
Yeti House Ceramic Studio виготовляють посуд для багатьох закладів 
Львова, цікаво для яких? Дізнайтесь за посиланням на їхню 
сторінку інстаграм аккаунту. 
 

 
 

 

https://www.instagram.com/yeti.ceramics/
https://www.facebook.com/YetiHouseCeramicStudio.lviv/
https://www.instagram.com/yeti_house/
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Oнлайн курс «SOCIAL MEDIA MARKETING та цільове 
просування бренду»! 

 

 

Курс “SOCIAL MEDIA MARKETING ТА ЦІЛЬОВЕ ПРОСУВАННЯ 

БРЕНДУ” розроблений для жінок, які постраждали від 

домашнього насильства, в першу чергу –  економічного 

насильства. Курс направлений на оволодіння сучасними 

знаннями, які допоможуть опанувати нову затребувану на ринку 

праці професію (більш ніж 5000 вакансій). Професія  сприятиме 

формуванню фінансової спроможності жінок, з метою уникнення 

ризиків їх повторного потрапляння у випадки економічного 

насильства. 

Заявки приймаються до 06.11.2021 року. 

Зареєструватися для участі у заході можна за посиланням. 

https://docs.google.com/forms/d/1ssaiQWjF6qORLOCllnmRxkgzCRS6ODejvYUjZQvPAkM/viewform?edit_requested=true
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Вебінар «Цифровий двійник в логістиці» / Hack4Retail 

 

Створи власного digital twin для українського ритейлу. Як? 

Розповімо! 😉 
В рамках онлайн-хакатону Hack4Retail 4-го листопада 
розмовлятимемо про створення цифрового ядра, технологію 
цифрових двійників у логістиці та точне прогнозування. 
Трохи тизернемо: отримані знання допоможуть у вирішенні завдань 
хакатону 🥰 
 
Знаннями ділитимуться: 

👤 Олександр Третяк, Product Owner Fozzy Group 
Виклики для цифрового двійника в логістиці 

👤 Ілля Дуров, Senior Data Scientist в McKinsey 
Цифровий двійник логістики, рішення які приймаються та підходи які 
використовуються 
 

Реєстрація за посиланням. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FHRmgTnSdk6aDfKj29%3Ffbclid%3DIwAR1ZFqTn9qpLb3oBsV8Rk1j39tyGy2mUJ7OFe1qUjOcFIEeJex_bfPPhVpA&h=AT2wbGVqfBK2yl7xWWDygMQgIOzYoO7GXJDvTKjvGfBtlXP8A1OJPJmX-U5sZcMl8Pb-YgKOAwXe8GH2iulSXnNTKvNPup5wwkfkwhg10SjRvtGfbyMgowFfl0X1FSdHKKyD&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3VrkR73i3giUgZvLzvSB3uyi2HZmioNMG0-rLDJuwRC3QHk4iWfKhqXvxg1ZOThWCxjq60uFYpzOUh5cWe51akMTKdd0iDaShPnVZVw9kzigRLq91kdCl7R36oR6BNssQbOFkOO-RK-OW0JYefT0Z4


 

 

7 

 

Книга «Несподівана радість звичайності» 

Кетрін Грей 

 

 
Пригнічені вашим звичайним існуванням? 
Ви розчаровані своєю середньою 
зарплатою, посереднім помешканням та 
недосконалим коханням? Ласкаво 
просимо до клубу! Нас мільярди – 
розчарованих за замовчуванням. Два 
незручні психологічні явища змовилися 
проти нашого задоволення та щасливого 
існування. По-перше, усі люди мають так 
звану «гедоністичну адаптацію». Ми 
пристосовуємося до обставин набагато 
швидше, ніж бажано, а відтак починаємо 
пошук нових джерел задоволення. Тож 
людина ніколи не зупиняється, погоня за 
щастям її виснажує. Друге – наш мозок 
природжений песиміст. Він нагадує 
старого буркутуна – таких зазвичай грає 
Джек Ніколсон. 
 

 

Ми маємо мозок з негативними упередженнями, який акцентує увагу на тому, шо не 

так у наші дні, а не на тому, що добре і правильно. З погляду еволюції цілком 

природно, що наш мозок автоматично бачить потенційні загрози на обрії. 

Зосереджуючись на тому, що «не так», а не на всьому позитивному, він просто 

намагається врятувати нашу шкуру у випадку біди. Відтак ми сприймаємо години пік 

як загрозу [вставте тут сирену повітряної тривоги] того ж рівня, яку відчував би наш 

пращур у справді небезпечній ситуації. На щастя, є науково перевірені способи, за 

допомогою яких ми можемо навчити мозок бути більш позитивно налаштованим. 

Мета цієї книжки — допомогти вам зняти свого бігуна з тієї клятої гедонічної доріжки, 

дати вам можливість присісти і спокійно роздивитися ту гору, на яку ви щойно 

вибралися, і запаморочливі краєвиди, які ви заслужили. 

 

Видавництво «ВСЛ» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/nespodivana-radist-zvichajnosti.html#proceed

