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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

Головна користь капіталу не в тім, щоб зробити більше грошей,
але в тім, щоб робити гроші заради поліпшення життя.
(Генрі Форд)
Актуально
Підприємства
Львова

Анонс

Цього тижня відзначається низка професійних свят
Міжнародний Економічний Форум
ТзОВ ”ЕККО”
Нік Вуйчич з програмою «Життя без обмежень»
YouthSpeak Forum

Цього тижня відзначається низка професійних свят:
25 жовтня - День народження Національної спілки художників України
28 жовтня - День автомобіліста, Міжнародний день анімації
29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони МВС
Вітаємо усіх працівників і бажаємо професійного розвиту і успіхів!

ВІТАЄМО З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
УСПІХУ ТА ПРОЦВІТАННЯ!!!

Актуально

01 листопада 2018 – 02 листопада 2018
Стадіон «Арена Львів»
Міжнародний Економічний Форум – головна ділова подія Західного
регіону України, котра вже 17 років поспіль збирає найвпливовіших людей
зі сфер економіки, бізнесу, державного управління, міжнародних
дипломатів та представників соціальної інфраструктури для обговорення
та вирішення важливих питань економічного розвитку, державотворення, а
також нетворкінгу та обміну досвідом. Центральною подією «Схід-Експо –
2018» стане виставка-презентація підприємств зі сходу України, котрі,
незважаючи на економічні та політичні труднощі, успішно функціонують та
постійно розвиваються.
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ТзОВ ”ЕККО”
ТзОВ спеціалізоване підприємство ”ЕККО”, яке успішно працює на ринку
поліграфії з 1992 року, пропонує самоклеючі етикетки з повноколірним друком
на різних типах паперу та плівки флексографічним і трафаретним способом (з
можливим їх поєднанням).

Додатково за бажанням клієнта
пропонується:

Підприємства
Львова

- УФ-лакування;
- ламінування;
- гаряче та холодне тиснення
фольгою;
- конгревне тиснення;
- застосовуються спеціальні види
лакування (надання матового та
об’ємного ефектів);
- друк на термозбіжних рукавах;
- цифровий друк малих тиражів;
- складні імітації дорогих винних
паперів;
- металеві етикетки.

Друк самоклеючих етикеток проводиться методом флексодруку на матовому
або півглянцевому самоклеючому папері, металізованій, поліетиленовій і
поліпропіленовій плівці. Використовуючи різні види фарб, ми отримуємо
багатоколірний і якісний флексографічний друк текстової інформації і
зображень на самоклеючій етикетці.
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Сучасні флексографічні рулонні друкарські машини, що мають вісім барвистих
секцій, дозволяють виготовляти самоклеючі етикетки яскравими і
привабливими для покупця.
Щоб підвищити якість і ефектність самоклеючих етикеток, застосовуються різні
методи післядрукарської обробки: уф-лакування; ламінування; гаряче та
холодне тиснення фольгою; конгревне тиснення; застосовуються спеціальні
види лакування (надання матового та об’ємного ефектів).
Підприємство має можливість виконувати замовлення в замкнутому циклі,
починаючи з розробки макета і закінчуючи виробництвом готової етикетки.
Серед клієнтів компанії провідні українські виробники алкогольних та
безалкогольних напоїв, продуктів харчування, солодощів, побутової хімії та
косметики.
Термозбіжна етикетка SLEEVE
Термозбіжна плівка після усадки щільно облягає
поверхню продукції, повторюючи в загальних обрисах
конфігурацію виробу. Термозбіжний рукав широко
застосовується для упаковки молочної продукції,
побутової хімії, косметики, алкогольної та безалкогольної
продукції. Метод термоусадки підходить для пластику та
скла. Матеріал: плівка ПВХ, ПЕТ властивості: - прозорість
та еластичність - вологонепроникність - екологічна
безпека - висока механічна міцність.

Двостороння етикетка
Оригінальним способом представлення продукції в
скляній тарі є використання етикетки з двосторонній
задруком. Це технологічне рішення дає можливість
застосувати цікаву дизайнерську розробку. Матеріал:
Плівка Ультра Клір властивості: - поєднання цікавого
візуального ефекту з інформаційним задруком

Трафаретний друк
Висока покриваюча здатність (дозволяє друкувати будь-які зображення, в т.ч.
на прозорих плівках без появи ефекту “прозорого малюнка”).
Високий фарбовий шар, який можна відчути буквально на дотик.
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Використання
спеціальних
лаків
з
різноманітними
ефектами
перламутровий,голографічний ефект).
Можливість застосування технології гарячого тиснення фольгою, технології
Silk Foil.

Флексодрук
Висока якість та швидкість друку.
Можливе використання широкого
спектру паперу та плівок.
Одночасний друк, ламінування,
лакування
та
висікання
етикетувальної продукції.
Можливість
застосування
технології
холодного
тиснення
фольгою.
Цифровий друк
Якісний та швидкий друк малими
тиражами
на
самоклейких
матеріалах в рулонах.
Відсутність потреби в додрукарській
підготовці.
Внесення
змін
в
макети
безпосередньо перед друком.
Україна, 79040,
м. Львів,
вул. Городоцька, 282
http://sp-ekko.com.ua

http://city-adm.lviv.ua/
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Нік Вуйчич з програмою «Життя без обмежень»

Грандіозна подія — живий виступ всесвітньо відомого мотиваційного спікера,
автора бестселлерів Ніка Вуйчича з програмою «Життя без обмежень». Нік
Вуйчич — людина, що народилася без рук і ніг. Він зміг не просто реалізувати
себе, але надихнути своїм прикладом тисячі людей. Нік не тільки живе
повноцінним і насиченим життям, а й допомагає іншим знайти віру, надію та
любов.
Анонс

Це буде вже шостий візит Вуйчича в Україну. Під час останнього, Нік зібрав на
Хрещатику понад 500 000 людей. Це було дуже видовищно. На цей раз Нік
виступить зі своїм надихаючим посланням у трьох містах-мільйонниках:
Львові, Одесі, Києві та підтримає ініціативу українців щодо безпечної школи.
Програма візиту Вуйчича у Львові буде складатися з мотиваційного виступу
перед десятками тисяч львів’ян, спілкування з представниками засобів
масової інформації, бізнесу і місцевої влади, а також відвідування госпіталю
для дітей з особливими потребами. Крім того, Нік проведе зустріч зі шкільним
персоналом з предмету організації безпечного середовища в школі.
Нік Вуйчич поділиться таємницями свого успіху та розповість, як він став
щасливим батьком чотирьох дітей, гарним чоловіком та всесвітньо відомим
спікером. Ніка запрошують по всьому світу, і його виступами надихаються
президенти, політики, діти, вчителі, всі без виключення дивуються його силою
духа, прикладом та жагою до життя.
Він розповість, що утримувало його від відчаю у важкий період і пояснить, як
реалізувати свій потенціал на всі сто відсотків, не дивлячись на будь-які
обмеження і перешкоди.
Дата події: 28 жовтня 2018, 18:00
Місце проведення: Стадіон «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199)
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YouthSpeak Forum

Анонс

YouthSpeak Forum – конференція, метою якої є розвиток підприємницького
духу та професійних навичок у молоді, тим самим підвищуючи рівень
працевлаштування в різних сферах нашого суспільства.
Форум складається з блоків Inspire, Engage і Act як ключових моментів у
створенні будь-яких змін.
У розкладі:
POWERFUL TALKS. Виступи від лідерів думок на тему можливостей для
молоді у державному, громадському та бізнес секторів.
PANEL DISCUSSION. Спікери, які представляють різні сфери діяльності,
обговорять, чому молоді варто залишатися в Україні, створення нових
можливостей для самореалізації молоді.
WORKSHOPS. Воркшопи, пов’язані з навичками, актуальними в 2030 році.
NETWORKING SPACE. Під час форуму учасники зможуть дізнатися про всі
можливості для самореалізації в громадських організаціях, приватному чи
державному секторах.
CASES. Різні прикладні ситуації від компаній, громадських ініціатив та
державних установ, в яких необхідно визначити і вирішити основні проблеми,
які заважають їх втілення.
Дата події: 27 жовтня 2018, 10:00
Місце проведення: Філософсько-богословський факультет УКУ (вул. Хуторівка, 4б)
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