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Digital Labs: фешн-дизайнери від House of Europe.

Під час дев’ятиденної лабораторії ви дізнаєтесь від представників модної
індустрії з України, ЄС та Великої Британії як налаштувати виробництво,
продумати систему дистрибуції та навчитися презентувати себе
шоурумам, пресі та покупцям. Після лабораторії ви зрозумієте, як
налаштувати процедури всередині компанії, щоб успішно продаватися по
всій Європі.
🎯Дедлайн – 19 листопада
🧚♀️Хто може взяти участь:





власники та дизайнери невеликих брендів, які хочуть зрозуміти як масштабувати бізнес та продаватися
по всій Європі, що:
горять ідеєю успішного модного бренду;
мають понад три роки досвіду в модній індустрії;
є громадянянами України

Деталі за посиланням.
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Кондитерська компанія ТМ «Фантазія» виготовляє шоколадні
(кондитерська глазур) фруктово-горіхові цукерки. На сьогодні
пропонується 11 різних начинок на вагу і асортимент цукерок в
подарункових упаковках.
Працюють на ринку України з 1992
року. Продаж цукерок здійснюється
в роздріб і великим оптом.
Можливе виготовлення великої
партії під замовлення. Орієнтовані
на співпрацю з магазинами по всій
Україні. Для постійних клієнтів діє
гнучка
система
знижок
і
індивідуальні умови замовлення та
доставки.

Виготовляють цукерки тільки з натуральних інгредієнтів, згідно ДСТУ
4135-2002, налагоджено власне виробництво, є лінія для глазурування.
Цукерки виробляються в ручну, без добавок ГМО. Використовують
тільки натуральні інгридієнти. Якість постійно перевіряється Службою
контролю. За багато років компанія з виробництва цукерок ТМ
«Фантазія» заслужила високу довіру серед покупців, завдяки високій
якості і доступній ціні.
https://candy-fantaziya.lviv.ua/ua/
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18 листопада відбудеться онлайн-брифінг посла України в
Ірландії Лариси Герасько «Вихід на ринок та ведення бізнесу
в Ірландії».

У рамках заходу учасники матимуть нагоду
проконсультуватися з нашими дипломатами щодо
особливостей виходу на ринок Ірландії, отримати
додаткову інформацію стосовно шляхів встановлення
прямих контактів з ірландськими партнерами,
обговорити перспективи співпраці та розширення
можливостей присутності на ринку цієї країни.

Деталі за посиланням.
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CASE STUDY: як вирішувати складні завдання в
бізнесі та в житті

Бізнеси обирають співробітників за вмінням вирішувати складні ситуації. Кожен крок
уперед у професійному навчанні або вже на роботі — це про вміння щодня ухвалювати
складніші рішення.
Добре, коли цей процес спирається не на емоції та випадковості, а на конкретні
алгоритми. Для цього в Гарварді вигадали метод case study — навчання на реальних
ситуаціях, із якими стикаються організації. Тепер провідні бізнес-школи, університети та
MBA-програми світу саме так тренують студентів ухвалювати рішення.
На курсі ви навчитеся вирішувати кейси — реальні ситуації від великих компаній, громад,
держави. А також — проходити кейс-інтерв’ю та перемагати в кейс-чемпіонатах, щоб
збільшити шанси знайти роботу мрії. Запрошуємо досліджувати кейси, у безпечному
просторі тренувати свої навички, набивати шишки та здобувати цінний досвід для
роботи та резюме!

Реєстрація та деталі за посиланням.
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Книга «Дрібних мрій не буває. Про сміливість,

уяву та становлення сучасного Ізраїлю»
Шимон Перес
Це історія про становлення справжнього
лідера. Вона навчає сміливості й готовності
ухвалювати складні рішення, спираючись
на принципи й цінності. Учить не боятись
мріяти, створювати і досягати поставлених
цілей. Надихає долати труднощі, хай
якими нестерпними вони здаватимуться.
«Нам
потрібне
покоління,
яке
розглядатиме лідерство як благородну
справу,
визначену
не
особистими
амбіціями, а мораллю — і закликом
служити. Нам потрібні лідери, які вірять,
що світ можна змінити не вбивством і
стріляниною, а творчістю і змаганням... Я
сповнений надії, бо вважаю, що це
покоління вже на підході, саме в цей
момент воно вже ходить Землею» —
Шимон Перес, один із лідерів Держави
Ізраїль, яка поставала завдяки його
зусиллям.
Шимон Перес перетворив країну обіцянки на Обіцяний край, діставшись сюди одинадцятилітнім
хлопчиком із маленького польського селища. Тут Шимон зростав, працював у кібуці, став лідером
ізраїльської молоді, одружився й долучився до розбудови неймовірної країни можливостей і втілення
мрій.

Шимон Перес легко і з гумором відкриває душу, підсумовуючи свої здобутки і здобутки
Ізраїлю в розвитку авіаційної й аерокосмічної сфер, мистецтві перемовин із
європейськими й азійськими урядами, спробі подолати тероризм на Близькому Сході й
у світі. Зусиллями цієї людини й постала Держава Ізраїль з найліпшою у світі медициною
і кількістю стартапів, що перевищує їх число навіть у Кремнієвій долині. І хоч мрії й мають
свою ціну, та все одно Перес чимдуж мріяв і вірив у чудо. І воно справдилося, бо дрібних
мрій не буває.
Видавництво «Book Chef» детальніше про книги за посиланням.
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