ЗАПРОШУЄМО
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
СЕРІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
ІЗ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Тренінги відбудуться у вересні-листопаді 2022 року згідно з графіком
(учасники можуть обрати варіант участі нижче):

Офлайн тренінги

Онлайн тренінги

Ужгород 2-3 вересня
Іано-Франківськ 5-6 вересня
Львів 7-8 вересня

26-27, 29-30 вересня
10-11, 12-13, 24-25, 27-28 жовтня
7-8 листопада

Дедлайн подачі заявок
по офлайн тренінгах - 6 вересня

Дедлайн подачі заявок
по онлайн тренінгах - 6 листопада

* Додаткову інформацію про участь у навчанні можна отримати за телефонами:

+ 38 (099) 553 65 70, + 38 (096) 550 94 76

та електронною поштою: ua.mystudy@gmail.com
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТРИВАТИМЕ ДВА ДНІ
Навчання буде корисне

діючим підприємцям та підприємницям, а також
Програма розрахована, в першу чергу, на осіб,
тим, хто планує відкрити й діджиталізувати
які зареєстровані у Донецькій, Запорізькій,
власну справу, сформувати інтернетЛуганській і Херсонській областях та/або мають представництво й активно вести онлайн продажі.
Організатори забезпечують учасників та учасниць
довідку внутрішньо переміщеної особи.
харчуванням і проживанням (за потреби). Витрати
на проїзд будуть компенсовані в межах області.

РЕЄСТРАЦІЯ НА СТОРІНЦІ
«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПІДПРИЄМНИЦТВА» У FACEBOOK
*Реєстрація на тренінг не означає автоматичного проведення заходу. У випадку погіршення
епідеміологічної або безпекової ситуації в кожному окремому місті проведення - тренінг може
бути відмінено чи перенесено, про що організатори попередять учасників та учасниць
заздалегідь (наскільки це буде можливо).

Основна мета навчальної програми – стимулювання відновлення та підтримка
загальної підприємницької діяльності мікро-, малих та середніх підприємств
із Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, зокрема
внутрішньо переміщених підприємств та підприємців і підприємниць
у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.
Довідково:

Навчальну програму впроваджує ТзОВ «АйКю Холдинг» за сприяння ПРООН в межах Програми ООН із відновлення та
розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний
банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії,
Швеції та Японії.

