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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Я ніколи не говорив: «Я хочу, щоб Ви це виконали». Будьте розумнішими, стимулюйте
працівника, говоріть: «Мені цікаво, а чи зможете Ви це зробити?».»
(Генрі Форд)
Актуально
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Книга тижня

Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та
житті (Валерія Козлова)

Актуально
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COKO
Дерев’яний конструктор COKO – це набір з геометричних фігур (куб, циліндр,
паралелепіпед, призма) для самостійного складання нових форм і конструкцій
у будь-яких можливих комбінаціях, які може підказати фантазія. Він також
може слугувати як розвиваюча уяву або антистресова іграшка, предмет
інтер’єру або практичний навчальний посібник для вивчення лічби,
елементарних математичних дій, форм та кольорів.

Підприємства
Львова
Основним елементом, з якого
виконано конструктор СОКО, є
дерево, – не лише приємне на дотик,
а й безпечне та екологічне.
Додатковим елементом є липучки
системи «dual lock», що якісно
відрізняються від звичайної застібкилипучки
більшою
утримуючою
силою,
практично
повною
відсутністю деградації кріпильних
елементів та здатністю не прилипати
до сторонніх речей. Конструктор
СОКО можна складати без жодних
обмежень в просторі. До того ж
складену фігуру можна переносити –
завдяки міцним липучкам вона не
розвалиться.
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Конструктор доступний у двох форматах – готові набори, що включають у себе
14/22/36 блоків, а також у форматі окремих деталей, з яких можна
укомплектувати власний набір.
СОКО - унікальний конструктортренажер
розвитку
об'ємнопросторового
бачення,
уяви,
фантазії, креативу, нелінійного та
нестандартного мислення; дрібної
моторики
рук;
релаксант
і
антистресор
для
людей
інтелектуальних професій, рятівник
при напруженій або одноманітній
роботі, яка потребує надмірної
концентрації,
напруження
чи
проведення великої кількості часу за
комп'ютером.
Підприємства
Львова

Конструктор СОКО передбачений для ігор і проведення незабутніх хвилин з
натуральним деревом, починаючи від 3 років. Це можуть бути спільні ігри дітей
і батьків, складання героїв казок і їх трансформація під час прочитання,
конструювання фігур найрізноманітнішої форми і розмірів у дорослому віці,
складання своїх власних виробів - можливості цього унікального конструктора
дійсно безмежні. Виготовлений за спеціальною технологією із матеріалів
високої зносостійкості, конструктор роками не втрачає своїх кріпильних
властивостей і продовжує дарувати позитивні емоції, радість, спокій,
розслаблення та естетичне задоволення.
Перевагами цього конструктора є:
- деталі можна з'єднувати з будьякого боку і під будь-яким кутом,
- можна скласти роботів, тварин,
мотоцикли,
машини,
космічні
кораблі, пістолети, підставки під
книжки або телефони і багато чого
іншого, що підкаже вам фантазія;
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- конструктор СОКО однаково
цікавий дітям і дорослим;
конструктор
СОКО
задіює
одночасно чотири органи чуття:
зір, слух, дотик і нюх, тож він
заволодіває
увагою
за
лічені
секунди,
діючи
як
природній
релаксант та джерело позитивних
відчуттів.
Конструктор СОКО для власного користування або у подарунок діткам чи
близьким - стане найкращим другом, з яким можна провести не одну щасливу
годину життя 🙂

Вільно доставляють
замовлення в будь-яку
точку України чи світу.

Гарантують 100%
найвищу якість та
екологічність продукції.

Широкий вибір
платіжних систем та
засобів. Можливість
оплати у будь-якій
валюті та з будь-якого
куточку світу.

Вебсайт:http://coko.com.ua/
Електронна пошта: coko.ua@gmail.com
Телефон: +380975372067
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Анонс
Захід відкритий для усіх представників бізнесу з цілої України, що впевнено
розвивають власну справу та розуміють важливість постійного навчання,
вдосконалення та створення ефективної мережі партнерів та однодумців.

Субота, 7 вересня 2019 р.
з 11:00 по 20:30
FESTrepublic
Старознесенська, 24

Детальніше за посиланням:
https://www.facebook.com/events/2240914
706006730/

Реєстрація на подію тут:
https://cutt.ly/rwrxOzt

Анонс

Маєш проект/ідею, над якою давно вже роздумуєш? Прекрасно!
Вмотивована? Розумієш, що для втілення задуманого потрібно викладатись
на повну? Якщо це все про тебе, і для реалізації задуманого тобі не вистачає
деяких знань, тоді тобі до нас!
Реєстрація на подію за посиланням:

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8SX4FmA8xkufWs1xtOhgDZZavC-xNWyj3d7layYpkFwbdA/viewform

297 58 77 або 297 57 64

5

№ 138 Серпень 2019

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

Анонс

Sunday BazarR - недільний маркет вінтажних та секонд-хенд речей
Місце для містян щоб прогулятись під музику, звільнити свої полички від
непотрібних речей та подарувати їм нове життя.
Маленький базар на якому, добре порившись, завжди знайдеш щось
потрібне собі, серед старих картин та особистих колекцій.
Шукай щастя, купуй потрібне, торгуй найціннішим!
Реєстрація на подію за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qlnkgqfLHh9L4mL6CzYzOv09VvPYATIfrc1a0OO9M9dUg/viewform

Реєстрація на курс тренінгів
«Вчимося бізнесу закрита»!
Для того щоб встигнути
зареєструватись наступного разу,
Центр підтримки
підприємництва

стежте за новинами на нашій
сторінці у facebook.
Ви можете відсканувати qr код або
перейти за посиланням:
https://www.facebook.com/cpp.lviv
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Підприємницька ініціатива – невидимий і
надпотужний чинник розвитку. Що це таке –
бути підприємцем і мати власну справу?
Переконані, цей курс надасть вам не лише
знання, але й сили і натхнення, щоб брати
відповідальність
на
себе,
бути
підприємливим і змінювати реальність
навколо себе.
ПІДПРИЄМНИЦТВО. ВЛАСНА СПРАВА В УКРАЇНІ
Часто людей стримують такі внутрішні чинники: «в нашій країні це складно»,
«я не розуміюся на цьому», «в мене немає стартового капіталу». Але часто
для того, щоб наважитися почати власну справу, потрібно лише отримати
певну сукупність практичних знань і надихнутися досвідом тих, хто вже
успішно створив власний бізнес.
Саме для цього ми і створили цей курс! З нього ви дізнаєтеся найголовніше,
що потрібно знати кожному бізнесмену-початківцю.
Гості-лектори. Юридичні поради - Дмитро Гадомський,
партнер Axon Partners. Маркетинг нового бізнесу Дмитро Джеджула, партнер Маркетингового холдингу
OSD Group.

Онлайн курси

Останній тиждень курсу - це історії успіхів і помилок молодих підприємців:
Наталія Місник (кондитерська "Be My Guest"), Андрій Пелюховский (кав'ярні
Розумна кава), Ярослав Каплан (квест-кімнати Escapequest), Лідія Суярко
(магазини української косметики UA Krasa), Оксана Тимків (дитячі розвиваючі
центри ABC club ), Юлія Савостіна (фестиваль Made in Ukraine).
Викладач курсу
Олексій Геращенко
Економіст, викладач авторських фінансових
курсів
у
Києво-Могилянській
бізнес-школі,
консультант, підприємець. Має багаторічний
практичний досвід управління фінансами великих
українських компаній.

Реєстрація на онлайн
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/E
курс за посиланням:
NTREPR101/2016_T1/about
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Технологія EQ-BOOST. Як
використовувати емоційний
інтелект у бізнесі та житті
Ухвалюєте рішення на емоціях, а
потім шкодуєте про його наслідки?
А, може, навпаки — довго зважуєте
всі «за» і «проти», підраховуєте,
намагаєтеся спрогнозувати — і
втрачаєте шанс, бо варто було
довіритися інтуїції й прийняти
рішення швидко.
Бізнес, кар’єра, як і все наше життя
— це передусім емоції. Перемагає
той, хто розуміє себе, вміє керувати
власними емоціями і моделювати
схожі емоції в інших. У цій книжці
про те, як скористатися особливою
авторською методикою бізнестренера Валерії Козлової, щоби
підвищити рівень свого емоційного
інтелекту та досягти успіху в житті
та бізнесі.

Книга тижня

Емоції заважають у бізнесі, якщо ми їх не усвідомлюємо. Вони виникають як
реакція на все, що ми отримуємо ззовні. Потім наші емоції або
усвідомлюються, або ні. Ми – генератори емоцій. Тому фрази “емоціям
немає місця в бізнесі” не може існувати. Емоції говорять замість нас: є не
лише слова, а й мова тіла. Коли емоція не усвідомлена – вона не допомагає
досягати результату у бізнесі. У власників бізнесу основна емоція – страх.
У співробітників – сором і провина. Емоції не можливо побороти, але
важливо себе навчити керувати ними і коригувати власну поведінку
Валерія Козлова — українська експертка з емоційного інтелекту. Менторка,
яка працює з власниками компаній, CEO та командами стартапів.
Викладачка Львівської бізнес школи Українського Католицького
Університету. Першою в Україні розпочала вивчати тему емоційного
інтелекту в бізнесі. Консультує та навчає команди, компанії та стартапи та
допомагає їм досягти високих результатів. Тренерка навиків SoftSkills для
експертів бізнесу та ІТ.
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