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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Хто бере на себе відповідальність, той рухається вперед на повних обертах».
(Бодо Шефер)
Актуально

Гранти для ветеранів на професійну освіту
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Ортотехно
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Основи цифрового маркетингу
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Шлях до фінансової свободи. Bаш перший мільйон за сім років (Шефер
Бодо)

Актуально
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Тема інклюзивності зараз постає однією з пріоритетних у всіх розвинених
країнах, покращення якості життя для людей з обмеженими можливостями є
дуже важливим аспектом розвитку будь-якого суспільства.
Підприємство “Ортотехно” засновано у 2003 році. Основною метою
підприємства є полегшення життя людей з обмеженими фізичними
можливостями, щоб зробити його більш комфортнішим, та зручним.

Підприємства
Львова

Основні приорітети підприємства “Ортотехно” – це якість та впровадження
інноваційних технологій при виробництві технічних засобів реабілітації.
В асортименті продукції, що випускає підприємство представлена широка
гама надійних та комфортних виробів для людей з обмеженими фізичними
можливостями.
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В асортимент підприємства входять різноманітні моделі крісел колісних для
дітей та дорослих, активні крісла коляски, з важільним приводом, крісла
коляски з гігієнічним отвором, крісла коляски з можливістю керування однією
рукою, крокуючі ходунки для дітей та дорослих та різноманітні стійки для дітей,
інша продукція для людей з обмеженими можливостями.
Так, наприклад, в асортимент підприємства входить електроскутер Wisking
4028.
Особливостями даного скутера є те, що він
оснащений:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Підприємства
Львова

знімним сидінням, регульованим по
висоті
та
горизонталі,
з
регулюванням ефективної ширини, з
функцією обертання кругом своєї
осі,
подовженими,
відкидними,
регульованими
по
горизонталі
підлокітниками,
підголівником
регульованим
по
висоті,
запобіжним поясом,
LED фарами з яскравим світлом,
звуковим сигналом,
звуковим сигналом заднього ходу,
регульованою рульовою колонкою,
протиперекидним пристроєм.

Також у нього спинка з регулюванням кута
нахилу, підвіска обладнана амортизаторами з
можливістю регулювання жорсткості.

Завдяки побажанням користувачів, конструктори підприємства постійно
вдосконалюють технічні та ергономічні характеристики засобів реабілітації.
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Організатором події є #EEN_UkraineConsortium, головним партнером заходу є
провідна IT компанія SoftServe
Анонс

У
рамках
"Innovation-2019"
відбудеться
конкурс
стартапів.
Переможець конкурсу отримає можливість взяти участь у міжнародному StartUp конкурсі з оплатою усіх витрат на підготовку, відрядження та перебування.
Провідні експерти компанії допоможуть максимально підготуватися до
представлення технології на міжнародному рівні, а Консорціум EEN-Ukraine
допоможе у пошуку міжнародних партнерів та інвесторів. 2ге і 3те місце буде
відзначене нагородами від організаторів.
Організатори “Innovation-2019” виберуть 8-м найцікавіших стартапів, які мають
презентувати свою розробку англійською мовою. За результатами виступів
буде відібрано 3 стартапи, 2-а з яких отримають цінні подарунки, а один
отримає Гран-Прі - а саме можливість представити свою розробку на
міжнародному конкурсі. Переможець змагання отримає TravelGrant*.
Окрім реєстрації, на платформі EEN, можливо заздалегідь спланувати b2b
зустрічі з іншими учасниками заходу https://brokerage-event-innovation2019.b2match.io/signup
Звертайтесь за допомогою
Тел. +38 (044) 525 98 41
Email: een.network.ukraine@gmail.com fesenko.olena@gmail.com
Сайт: www.iop.kiev.ua/~een/PICNIC-2019
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Кавуновий фестиваль з
GREEN кафе
Парк Культури 24 серпня, початок о
13.00
В програмі:
- Свято холі
- Розваги для всієї сім'ї
- Майстер-класи
- Фудкорт
- Розіграші та подарунки

Анонс

Вхід 1 кавун
Перший тиждень курсу тренінгів «Вчимося бізнесу» закінчується! Щоб не
пропустити наступний набір у групу слідкуйте за нашими новинами у Facebook!

Центр підтримки
підприємництва

Поглибте свої знання у сфері
цифрового маркетингу завдяки нашому
безкоштовному курсу, акредитованому
організацією
Interactive
Advertising
Bureau. Він складається з 26 модулів,
створених тренерами Google. Модулі
містять вправи та реальні приклади,
щоб надалі легко застосувати здобуті
знання на практиці.
Онлайн курси

http://city-adm.lviv.ua/
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Реєстрація на онлайн
курс за посиланням:
https://cutt.ly/nwdWY6m
Гроші є невід’ємною частиною
нашого життя. Щодня, здійснюючи
покупки в магазині, оплачуючи
рахунки, квитки, транспорт, ми
маємо справу з грішми. Ця тема –
тема
фінансів
–
справді
є
популярною,
і,
погодьтесь,
важливою. Бути з грошима у «добрих
стосунках», уміти планувати витрати
й розуміти, як підвищити свій
добробут, – це дійсно важливі
навички й знання, що необхідні
кожній людині.

"Матеріальний добробут" — один із
компонентів святкових побажань.
Але якщо ніяк не докладати зусиль,
то само собою воно вас не дожене й
не ощасливить. Бодо Шефер,
експерт з фінансової грамотності,
навчить вас, як стати заможним, або
принаймні суттєво оздоровити ваше
фінансове становище. Звільнитись
від стереотипів про заможність,
уникати
боргів,
правильно
заощаджувати, розумно інвестувати
— секрети усіх цих навичок — у новій
книзі Шефера.

Книга тижня

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

6

