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  РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ДЛЯ ЖІНОК-АГРОПІДРИЄМИЦЬ 
«Агро-Бізнес-Школа» проводиться Жіночою Діловою Палатою України за підтримки     Проєкту 

технічної допомоги Європейського Фонду для Південно-Східної Європи в межах ініціативи 
EU4Business 1. 

 
Вих. № 048 від 19 липня  2022 р. 

Жіноча Ділова Палата України висловлює Вам свою ширу повагу. 

ЖІНОЧА ДІЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ – перше національне об’єднання жінок-підприємниць, є 
найбільшою жіночого організацією в Україні, яка об’єднала представниць бізнесу країни 
різних напрямків, має 22 галузевих Комітети, більше 600 членкинь, офіси у регіонах України, 
проведено більше 300 подій, серед яких перші Економічні форуми для жінок. 

29 липня у рамках проєкту1 стартуватиме 
А Г Р О - Б І З Н Е С - Ш К О Л А 

- вперше для жінок-представниць агросектору з Центральних та Північних 
областей України, а також тих, хто переїхав з інших регіонів 

Провідні спікери України поділяться останніми розробками у різних актуальних напрямках: 
розвитку сільської місцевості, жіночому агропідприємництві, чому жінкам в агробізнесі 
потрібні додаткові компетенції, щодо забезпечення ефективного економічного зростання та 
фінансової грамотності жінок-підприємців у кризових ситуаціях, щодо диверсифікації 
діяльності, про ресурси і можливості. Поспілкуємося про навчальні програми та проблеми 
керівництва, інституціоналізацію приватних справ і діяльності, говоритимемо про особисте і 
професійне лідерство та розвиток жіночого  бізнесу в сучасних умовах. 

Особлива увага буде відведена ефективній самопрезентації та просуванню бренду офлайн 
та онлайн, почуємо про інструменти для ефективної самопрезентації, опрацюємо нові 
інструменти впливу на активні продажі, нові техніки продажу – прийоми та тактики, 
поговоримо про мистецтво бренд-менеджменту, діагностику власних брендів компанії. 

Програма Школи передбачає також короткий курс від провідних юристів, де Ви безкоштовно 
зможете отримати відповіді на усі свої запитання. 

Особливістю проєкту є унікальна можливість (за умови проходження усіх трьох заходів) - 
безкоштовного розміщення інформації про Вас та Ваше підприємство у спеціальній 
двомовній брошурі, яка розійдеться іноземними представництвами та торговими місіями і 
стане глобальною промоцією та можливістю виходу на міжнародні ринки, поширюватиметься 
у системі Торгово-промислових палат України, що надасть поштовх просуванню бізнесів в 
межах країни. 

По завершенню короткого навчання (3 заходи по 2 тренінги) Вас буде запрошено на 
підсумковий захід у Львові, де Ви зможете презентувати свою продукцію серед потенційних 
клієнтів та отримати книгу з усіма матеріалами заходів, що стане Вам практичною 
допомогою у Вашій діяльності. 

Наші контакти:      Стрийський парк, 14, м. Львів, 79011 
natalya@cci.lviv.ua www.lcci.com.ua тел./ 
факс: +38 032 297 07 49 

1 Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) є одним з найбільших у світі фондів фінансування розвитку. Його завдання – 
сприяння економічному розвитку та процвітанню країн Південно-Східної Європи та Східного партнерства через інвестиції в успіх мікро- та 
малих підприємств, а також у покращення умов життя для приватних домогосподарств. Фонд був створений Німецьким банком розвитку 
KfW за фінансової підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Європейської комісії. 
 

 
Цей документ був підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Твердження, висловлені тут, жодним 
чином не можуть бути прийняті за відображення офіційної думки Європейського Союзу 


