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Blueindic, guanyadora de la darrera
edició del programa Santander
Yuzz, s'instal·la al CEEILleida
L'empresa guanyadora de la darrera edició del programa Santander Yuzz, Blueindic, s'ha
instal·lat aquesta setmana en el mòdul 2.5 del CEEILleida. Amb l'entrada de Blueindic, el
CEEILleida acull en aquests moments a les empreses guanyadores de les dues darreres
edición del programa Santander Yuzz, Blueindic, enguany, i Invelon Technologies, a l'any
2016. Blueindic ha creat una aplicació web de gestió empresarial, adreçada a la petita i
mitjana empresa, que facilita la gestió comptable, econòmica i financera dels projectes
empresarials en un entorn molt visual i còmode per ajudar en l'anàlisi i la presa de decisions.

Acord entre la UdL i Invelon
Technologies per impulsar una
start-up per desenvolupar software
per a impressió 3D
La consultora tecnològica Invelon Technologies, instal·lada en el CEEILleida, ha signat
avui un conveni amb la Universitat de Lleida (UdL) amb l’objectiu d’impulsar la ‘Start-up de
la UdL’, que desenvolupi un software d’optimització, gestió i anàlisi de materials per a
impressió en 3D i indústria 4.0. La Start up de la UdL estarà instal·lada al mòdul 1.2 del
CEEILleida i estarà formada per estudiants universitaris, doctorats o grups de recerca, que
estiguin elaborant treballs de final de grau, persones que sol·licitin excedència i llicència
per al desenvolupament d’activitat d’empresa, o que estiguin autoritzades per a la
prestació de serveis a empreses. Més informació

Moment de la signatura del conveni al Rectorat la UdL

El 27 de novembre tens una cita a
la jornada Endavant, organitzat per
GLOBALleida
El consorci GLOBALleida ha organitzat pel pròxim 27 de novembre una nova edició de la
jornada Endavant, sobre emprenedoria i creixement empresarial. L'acte tindrà lloc al Centre
de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL i preén ser un espai per:
•

Escoltar experts del món econòmic, universitari i empresarial amb
conferències i taules rodones.
•
Conèoixer experiències emprenedores en la veu dels seus protagonistes.
•
Reflexionar sobre la importància de la gestió del talent de les organitzacions.
•
Ampliar la xarxa de contactes.
La jornada començarà a les 10 del matí. Més informació.

Convocat el premi Explorer Joves
amb Idees
Els emprenedors lleidatans d'entre 18 i 31 anys poden inscriure's, fins al 8 de desembre, al
programa Explorer Joves amb Idees (abans coneguts com a programa Santander Yuzz) que
impulsa el talent jove i la generació de projectes innovadors en un entorn digital, obert i
col·laboratiu.
A l’acabar els cinc mesos de formació i ideació, el projecte millor valorat de l’Explorer Space
Lleida, ubicat al Campus de Cappont de la UdL, viatjarà a Silicon Valley, el referent mundial
en innovació i emprenedoria, al costat d'altres 50 emprenedors de tot el país, on rebran
classes magistrals en empreses tecnològiques capdavanteres, assessorament en
internacionalització i contacte amb inversors. A més, els tres millors projectes rebran 30.000,
20.000
i
10.000
euros
per
accelerar
el
seu
desenvolupament.
Les entitats que coordinen el programa Explorer a Lleida són la UdL, a través de la Càtedra
d’Emprenedoria Universitària, i l’Ajuntament de Lleida, a través de l’Institut Municipal
d’Ocupació (IMO).

'Les 10 millors maneres de com
actuar amb el client', càpsula
d'aquest dijous al CEEILleida
El CEEILleida acull aquest dijous, 23 de novembre, i de 4 a 8 de la tarda, la càpsula
formativa Les 10 millors maneres de com actuar amb el client, que anirà a càrrec
de Jordi Mitjans, formador-consultor-coach. La càpsula pretén conscienciar que, pel
client, primer s'ha d'existir i després se l'hi ha de despertar interès. També cal pensar
que "tinc un client potencial; quina necessitat té?. Les reflexions estaran
amenitzades amb dinàmiques de grup per extreure-li el millor suc a l'experiència.
Podeu inscriure-vos, enviant còpia escanejada del DNI, al correu
ceei@ceeilleida.cat

Participació del CEEILleida al
3ªEn3UdL
El tècnic del CEEILleida Salvador Pifarré va moderar l'acte 3ªEn3UdL, organitzat pel
Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, que tenia com a
objectiu promocionar l'emprenedoria entre els joves estudiants d'enginyeria.

L'acte va tenir lloc al Centre de Cultures de la UdL

Curs a la COELL sobre tècniques
de negociació
La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) oferirà un curs
sobre tècniques de negociació, que s'impartirà a les instal·lacions de la COELL del
complex de la Caparrella. El curs, de 30 hores, té com a objectiu ser capaç de dur a
terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes. Més informació

Formació: Gestió àgil de projectes,
no només per al sector TIC! a
Lleida
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, ofereix el dijous 30 de
novembre la formació Gestió àgil de projectes, no només per al sector TIC!. El curs,
gratuït, es farà de 10.00 a 14.00 hores i té com a objectiu posar en pràctica la gestió
àgil en projectes complexos. S'analitzaran els avantatges i les opcions de l’agilitat,
especialment per a empreses fora del sector TIC, i t'interessa si ets Un empresari, el
director d’una empresa, un gestor de producte o un gestor habitual de projectes d’R+D+i.
Inscripcions en aquest enllaç.

