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Відкрито реєстрацію на Академію для
жінок-підприємиць 2021-2022

Запрошуємо до участі,
менторства, партнерства
www.WMNpower.org

В рамках комплексної
інкубаційної
програми
жінки з різних регіонів
України дізнаються як
започаткувати
та
розвинути власну справу
та стартапи.

Academy for Women Entrepreneurs (AWE) – це:










місце, де ідеї перетворюються в бізнес та успішні стартапи
грант до 100 000 гривень на старт або розвиток власної справи
міжнародна інкубаційна програма розвитку бізнесу
спільнота підприємиць та засновниць стартапів з 68 країн світу
перевірка бізнес-ідеї на життєздатність
створення ефективної бізнес-моделі
бізнес-план міжнародного зразка в рамках курсу DreamBuilder
індивідуальна менторська підтримка
пітч перед інвесторами та журі.

Деталі за посиланням.
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БРЕНД ЖІНОЧОГО ОДЯГУ PINK – ЦЕ
Одяг для українських красунь, щоб кожна почувалась впевненою та
вишуканою у всіх ситуаціях.

Унікальним та оригінальним є кожен виріб, вся колекція
продумується до найменших деталей. Різними тканинами
та відтінками кольорів підкреслюємо оригінальність
кожного виробу. Щотижневе оновлення стильних
колекцій від модних дизайнерів України.
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Бренд жіночого одягу PINK - це
• Висока якість
• Дизайнерські моделі
• Лімітований випуск
• 4 Сезонні колекції
• Щомісячні капсульні колекції
• 11 років успішної роботи
• 12 офлайн магазинів на
території Західної України
• Інтернет-магазин з доставкою
по всій Україні
• Власне швейне виробництво у
м. Львів

Завдяки
лімітованому
випуску
моделей,
клієнтки можуть бути
впевнені в стильності
свого образу. Адже бренд
не штампує одяг заради
кількості! ТМ «Pink»
слідує модним трендам і
завжди залишає місце в
своїх
колекціях
для
жіночності та молодості!

https://tm-pink.com/
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Освітня програма Service Export Ukraine:
друга хвиля набору!

Можливість для трансформації та розвитку Вашого бізнесу:
реєструйтесь до участі у міжнародній освітній програмі!






отримайте актуальні знання від іноземних тренерів
цифровізуйте свої продукти та послуги
отримайте та застосуйте сучасні інструменти маркетингу та продаж
розробіть покроковий бізнес-план
знайдіть нових клієнтів на зовнішньому ринку

Працюйте гнучко, швидко, глобально.

Зареєструватися для участі у заході можна за посиланням.
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Zero Waste Academy!

Які з існуючих в Україні та за кордоном практик керування ТПВ з акцентом на
запобігання їх утворення є найкращими? Яким чином муніципалітети та ТГ можуть
скоротити відходи, що не підлягають переробці та йдуть на захоронення? І як знайти
фінансування на проєкти та правильно популяризувати “zero waste” напрям у громаді?
Передові спеціалісти Академії допоможуть розібратися у цих питаннях та стати
експертами у цій сфері.
Навчальний курс – це 1 лекція на 2 тижні, цікава домашка, аби закріпити отримані
знання, та постійна підтримка менторів/ок (експертів/ок в тематиці екології,
досвідчених менеджерів/ок) на всіх етапах. А ще творчі завдання, тести, конкурси,
індивідуальні та групові коуч-сесії!
Наприкінці курсу студенти, які успішно складуть фінальний тест, отримають іменні
сертифікати. А за найкращий реалізований проєкт передбачена грошова винагорода в
500 євро.
Заявки приймаються до 31.10.2021 включно. Відбір на конкурсній основі. Старт
навчання вже 02.11.2021.

Реєстрація за посиланням.
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Книга «7 звичок високоефективних підлітків»
Шон Кові

Це покроковий
путівник
для
підлітків,
який
допоможе
їм
дійти із того
місця, де вони є
зараз, туди, де
хочуть опинитися
в майбутньому.
Їхні цілі, мрії,
плани – усе це
здійсненне
й
досяжне.

Просто потрібно знати, що допоможе правильно
рухатися обраним шляхом. І ця книга Шона Кові стала
для мільйонів підлітків школою самоповаги та успіху.
Видавництво «ВСЛ» детальніше про книги за посиланням.
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