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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D684%26fbclid%3DIwAR2KLqcrf77Ho4kT7L5xhe__zQzEinTU1lNaGRc74AV45UrKWsl1-IsHEeQ&h=AT0lNpv4wxf_vyNkOCXzGnYgauMH9VXIgbSuIZBNHCKs0FJ5Mr_dTXztZ0LhAKzTebPzZ-E9vNEIVMFnr9NP-W9R3QNTOFodpyuZQzxKF4I4T6NixoTHRPQhL1YsPwg_SkS0&__tn__=q&c%5b0%5d=AT04KC_nSXXpd7OW7AefHeC1Cfjc7Nsfb3ADoDQOschZ_xrJumo5qiEE800O2ZjJAeBspeQ3QWNjo9N14WI2RnHMGMMjGn_IOvjrQH4KRj7atkMwqlVBDBY43uvZx98KHYxDyb9VGfO18lD4BsivV1_E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D684%26fbclid%3DIwAR2KLqcrf77Ho4kT7L5xhe__zQzEinTU1lNaGRc74AV45UrKWsl1-IsHEeQ&h=AT0lNpv4wxf_vyNkOCXzGnYgauMH9VXIgbSuIZBNHCKs0FJ5Mr_dTXztZ0LhAKzTebPzZ-E9vNEIVMFnr9NP-W9R3QNTOFodpyuZQzxKF4I4T6NixoTHRPQhL1YsPwg_SkS0&__tn__=q&c%5b0%5d=AT04KC_nSXXpd7OW7AefHeC1Cfjc7Nsfb3ADoDQOschZ_xrJumo5qiEE800O2ZjJAeBspeQ3QWNjo9N14WI2RnHMGMMjGn_IOvjrQH4KRj7atkMwqlVBDBY43uvZx98KHYxDyb9VGfO18lD4BsivV1_E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D684%26fbclid%3DIwAR2KLqcrf77Ho4kT7L5xhe__zQzEinTU1lNaGRc74AV45UrKWsl1-IsHEeQ&h=AT0lNpv4wxf_vyNkOCXzGnYgauMH9VXIgbSuIZBNHCKs0FJ5Mr_dTXztZ0LhAKzTebPzZ-E9vNEIVMFnr9NP-W9R3QNTOFodpyuZQzxKF4I4T6NixoTHRPQhL1YsPwg_SkS0&__tn__=q&c%5b0%5d=AT04KC_nSXXpd7OW7AefHeC1Cfjc7Nsfb3ADoDQOschZ_xrJumo5qiEE800O2ZjJAeBspeQ3QWNjo9N14WI2RnHMGMMjGn_IOvjrQH4KRj7atkMwqlVBDBY43uvZx98KHYxDyb9VGfO18lD4BsivV1_E
https://nashformat.ua/products/10-urokiv-dlya-svitu-pislya-pandemii-709442
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Стартував другий набір на оновлену програму Train the Trainers 2.0. 

Train the Trainers 2.0 - це інтенсивна навчальна програма, що стане Вашим першим 

кроком до створення власної консалтингової компанії чи старту індивідуальної 

консалтингової діяльності в сфері експорту. 

Для реєстрації на навчання запрошуються команди з 6 осіб, представники державного 

та приватного секторів. 

До участі передбачені і індивідуальні заявки. Організатори допоможуть знайти для Вас 

команду! Що очікує на відібраних учасників: 7 освітніх модулів, що прокачають Ваші 

навички в експортній та консультаційній діяльності; 14 онлайн сесій з менторами 

програми з індивідуальними консультаціями для кожної команди; 7 дводенних 

інтенсивів за участю міжнародних експертів з Естонії, Британії, Німеччини та Фінляндії, 

де Ви отримаєте максимум у інтерактивному форматі; 7 компаній-клієнтів: виконання 

командами домашнього завдання відбуватиметься на базі малих та середніх 

підприємств 7 різних секторів; міжнародний сертифікат за результатами успішного 

проходження курсу; бонуси та подарунки командам-переможцям, що визначатимуться 

після кожного модулю; нетворкінг у спільноті учасників, випускників та експертів 

навчальних програм - Export Education Community; Головне! Незабутні враження, досвід 

та реальні результати та досягнення у професійній сфері. 

Всі деталі навчальної програми, умови участі, тренери за посиланням. 

Програма розроблена Інститутом Маркетингу Естонії у співпраці з ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». 

Програма фінансується Державним департаментом США (Development Cooperation Partnership Program, Round Eight), а 

також Міністерством закордонних справ Естонії (Проект з питань розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги). 

  

https://export.gov.ua/education/177-train_the_trainers_20


 

 

3 

 

 

 
 

Лого “Mastak Leather” – це трипільський символ успіху і багатства. Ми віримо, що 
любов і щирість, які ми вкладаємо у вироби, принесуть їх власникам справжній 
успіх.  Однак насправді цьому символі є ще й приховані значення: це і колесо 
швейної машинки, яке крутять руки майстра. 
 

 
 
Майстерня “Mastak Leather” розпочала свою роботу зі старенької машинки 
“Zinger”, яка раптом отримала нове життя і дала початок справжньому бренду.  
Спочатку майстерня виготовляла лише шкіряні гаманці, однак на сьогодні значно 
розширила свій асортимент. Шкіряні сумки Mastak Leather успішно подорожують 
Україною, а також за її межами, зокрема у Нідерландах, Норвегії, Італії, Франції, 
Америці і навіть Австралії.  
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Кожен етап виготовлення шкіряних виробів ручної роботи впливає на їх  якість та 
вигляд, а тому надзвичайно важливо всі етапи виконувати точно і правильно. 
Ретельне прошивання та закріплення ниток – гарантія міцності виробу.  Багато 
сучасних шкіряних виробів ігнорують один із найважливіших етапів кінцевих етапів 
– шліфування країв. Здавалось би маленька деталь, правда? Однак під час 
тривалого використання вибір без шліфуння втратить привабливий вигляд і форму. 
Maйстерня “Mastak Leather” здійснює подвійну обробку і шліфування країв виробу. 
 

 
 
Бренд Mastak Leather пропонує шкіряні 
вироби ручної роботи: шкіряні сумки, 
портфелі, рюкзаки, гаманці, чохли та інші 
аксесуари. Всі шкіряні речі Mastak Leather 
доступні у будь-якому з 9 кольорів: чорний, 
синій, червоний, бордовий, блакитний, 
темно-коричневий, коричневий, рудий, 
зелений. Вироби “Mastak Leather” не 
потребують особливого догляду. Хочемо 
наголосити, що всередині шкіряні сумки 
Mastak Leather не мають нешкіряних 
підкладок, оскільки такі деталі не можуть 
служити протягом також ж довгого часу, як 
натуральна шкіра. Тому всі підкладки у 
виробах виключно шкіряні. 
 

 

 
 

 
https://mastaklviv.com/  

   

https://mastaklviv.com/
https://www.facebook.com/mastakleather/
https://www.instagram.com/mastak_leather/
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Конкурси ініціативи I4MS 

Агенція європейських інновацій повідомляє наступне. 
 

✅До 30 вересня є відкритими 5 конкурсів ініціативи I4MS.  

✅ Для підготовки проєктних заявок доцільно використати 

систему налагодження партнерських зв'язків цієї ініціативи 

✅Ці конкурси надають фінансування за принципами 

каскадного фінансування, коли фінансують субгранти уже в 

рамках діючих проєктів.  

 

 
 

Процедури участі у таких конкурсах простіші ніж у 

звичайного конкурсах програми Горизонт 2020 чи Горизонт 

Європа. 

 

https://www.facebook.com/InnoEU.UA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fi4ms.eu%2Fi4ms-offers-e35-million-in-funding-for-smes-dihs-and-mid-caps-in-five-open-calls-until-30th-september%2F%3Ffbclid%3DIwAR15TBPp2LF7sPRCr73nm5N6Rj2gXdxtE8Yc4WO_oyiQP_U7pKBgM51us6M&h=AT2e4LTskgWb0WlwZ9Nzb3HDaWvTbRrPo6cpkpFz4E0k_Yvasb4NH5y34YiAq8NxVdLxIsrpImOToMcE04aainscqoY1tt-ayxeMoF-9lLQ5ZDzY3rI8US6UXd8sDw5CfUJ9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pEtcBK8JWqQFgRIsldL-POcX9HuZFqGn_hp1iBXUDZfo8zgiBYbjfr6UPKCiL2Jlo--PwJuDAxiJRjTIDOwTgNuAht0ZYoljWJf7K5LQ5VghbJqTFqndQeEyBrt9dKGAtqhEX3-tax5bgWGmjJKc6n6oEsnSPAdqNKjScG0jsrVI
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Програми пільгового фінансування та підтримки бізнесу 

 

В сучасному світі, а особливо в умовах кризи, для підприємців/ць важливим є доступ до 

пільгового фінансування: грантові та кредитні програми, залучення інвестицій, 

краудфандинг (колективне співфінансування бізнес-проєктів) тощо. Під час онлайн-

семінару зробимо анонс актуальних програм підтримки підприємництва, ознайомимось 

із краудфандингові платформами та поспілкуємось з підприємцями, що скористалися 

такими можливостями для розвитку бізнесу. 

ПРОГРАМА 

- Оптимізація внутрішньої структури компанії для подальшого залучення зовнішнього 

фінансування. Успішні кейси 

- Залучення додаткового фінансування для розвитку бізнесу через краудфандинг 

- Залучення фінансування через краудфандинг. Історії успіху 

Захід організовує Клуб Ділових Людей Україна в рамках ініціативи COVID-19 БІЗНЕС-

КЛІНІКИ проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», 

що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується 

німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Реєстрація за посиланням.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D684%26fbclid%3DIwAR2KLqcrf77Ho4kT7L5xhe__zQzEinTU1lNaGRc74AV45UrKWsl1-IsHEeQ&h=AT0lNpv4wxf_vyNkOCXzGnYgauMH9VXIgbSuIZBNHCKs0FJ5Mr_dTXztZ0LhAKzTebPzZ-E9vNEIVMFnr9NP-W9R3QNTOFodpyuZQzxKF4I4T6NixoTHRPQhL1YsPwg_SkS0&__tn__=q&c%5b0%5d=AT04KC_nSXXpd7OW7AefHeC1Cfjc7Nsfb3ADoDQOschZ_xrJumo5qiEE800O2ZjJAeBspeQ3QWNjo9N14WI2RnHMGMMjGn_IOvjrQH4KRj7atkMwqlVBDBY43uvZx98KHYxDyb9VGfO18lD4BsivV1_E
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Книга «10 уроків для світу після пандемії»  

Фарід Закарія 

 

 
Крихітної вірусної частинки 
достатньо, щоб поставити світ на 
коліна. Закрити кордони, 
«злити» мільярди доларів, убити 
десятки тисяч людей, а на 
мільярди — нагнати паніку. Це 
наші вчорашні реалії. Якими ж 
будуть завтрашні і що чекає на 
людство в постпандемічний час? 
Чи можна вважати поширення 
Covid 19 помстою природи? Чому 
Південній Кореї і Тайваню 
вдалося швидко приборкати 
поширення коронавірусу? Як 
Меркель відмовилася від 
локдауну? Яких експертів 
слухати, а від яких триматися 
подалі? Як реагувати на 
невігластво політиків? Чи стане 
побічним ефектом Covid19 
початок другої холодної війни?  

 

Для широкого кола читачів, всіх, хто хоче осягнути наслідки пандемії 

і мати досвід справлятись з подібними глобальними катастрофами в 

майбутньому.  
 

Фарід Закарія— один із найвпливовіших у США політичних аналітиків, експерт CNN із міжнародних 

відносин (автор програми Fareed Zakaria GPS), редактор колонки у Washington Post, автор бестселерів 

«Постамериканський світ» і «Майбутнє свободи».  

 

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книги за посиланням. 

https://nashformat.ua/products/10-urokiv-dlya-svitu-pislya-pandemii-709442

