Спільнота LvBS 2013
1 лютого 2013
Дискусія на тему "Чи відбулося грузинське диво?"
Євген Глібовицький та Вахтанг Кіпіані дискутували тему
грузинських реформ. За минулі роки Грузія надзвичайно змінилась,
тому ми намагались дізнатись в чому секрет таких змін? Учасники
дискусії
поділились
своїми
міркування
чи
можливий
сценарій грузинських реформ в Україні?

11 квітня 2013
Майстер-клас "Як створити вибуховий попит?"
У житті Спільноти LvBS відбулась зустріч із одним з найвпливовіших
світових спеціалістів стратегічного управління - Адріаном
Сливоцьким. Із учасниками Спільноти він поділився секретами
творення магнетичного товару та вибухового попиту.

5 квітня 2013
Зустріч на тему "Національна ідея: що це, звідки береться та як
працює"
Учасники Спільноти мали нагоду поспілкуватись із впливовим
ізраїльським філософом Пінхасом Полонським. Ми спробували
розібратись у тому, що є національною ідеєю, в чому її суть та чи
потрібна вона для успіху нації.

31 травня 2013
Зустріч на тему "Фінансові ринки та їхня роль у економічному
розвитку"
Спільнота LvBS зустрілась із британським фінансистом Ігорем
Гордієвичем. На зустрічі ми розглянули роль міжнародних ринків
капіталу, те як вони працюють та їх основних гравців (емітентів,
посередників та інвесторів).

15 червня 2013
Виступ Євгена Уткіна
Члени Спільноти LvBS відвідали випускні урочистості Key Executive
MBA де мали нагоду послухати виступ Євена Утікн - одного із
засновників української індустрії мікроелектроніки.

21червня 2013
Відкрита зустріч лекція Васила Калимона
Канадський професор Василь Калимон прочитав лекцію на тему
"Управління інвестиційними портфелями". Василь Калимон розповів
Спільноті про види інвестицій, ризики, доходи та стратегії
інвестування. Професор також розповів про особливості управління
інвестиційними портфелями в Канаді та Сполучених Штатах.

2 жовтня 2013
Майстер-клас "Практична сторона методології Адізеса"
Олексій Капуста (керівник офісу Інститут Адізеса в Україні та Іспанії)
провів майстер-клас на якому учасники Спільноти мали змогу
познайомитись із методологією Адізеса, зрозуміти як вона працює і
які результати від її впровадження.

25 жовтня 2013
"Не треба піаритись!" - майстер-клас Ярини Ключковської
Учасники
Спільноти
LvBS
відвідали
майстер-клас
Ярини
Ключковської, одного із провідних експертів піару в Україні. На
майстер-класі Ярина Ключковська також розповіла про такі поняття
як репутацію, бренд, рекламу, піар.

12 листопада 2013
Зустріч Спільноти із Полом Кінгом - "Коучинг для управлінців"
У Львівській бізнес-школі УКУ відбулась зустріч Спільноти із Полом
Кінгом, професором Wharton School, досвідченим CEO та коучем для
керівників компаній із рейтингу Fortune 500. Під час майстер-класу
Пол Кінг розказав про суть та цілі коучингу.

20 листопада 2013
Оксана Семенюк провела майстер-клас для Спільноти LvBS
У Львівській бізнес-школі УКУ відбулась зустріч Спільноти LvBS із
одним з найкращих HR-директорів України Оксаною Семенюк. 20
листопада учасники Спільноти говорили з Оксаною як перейти від
системної компанії до компанії з елементами старт-апу в
організаційній культурі.

25 грудня 2013
Дискусія на тему "Україна 2014: що нас чекає"
Напереродні нового року Спільнота LvBS долучилась до дискусії про
можливості розвитку України у 2014 році у політичному, суспільному
та економічному контекстах.

