
 
 

Newsletter CEEILleida 
nº30 

4-12-2017 

 

 
Lliurament de claus a les nou noves 
empreses que s'han instal·lat al 
CEEILleida en el darrer semestre 

 
El passat 29 de novembre es va celebrar l'acte de lliurament de claus a les nou empreses 
que s'han instal·lat al CEEILleida en el darrer semestre. Aquestes nou empreses són 
Wattson, Mente en Blanco, Cross Point 365, Skilbo, Sabor a jamón, Teleponent, Blueindic, 
Xerept i Forsys Software, i entre totes generen 21 llocs de treball. A l'acte hi van assistir el 
president del Consell Directiu del CEEILleida i diputat de Promoció Econòmica, Enric Mir, i 
el conseller delegat de GLOBALleida, Oriol Oró. 

 

 

http://mentenblanco.es/
https://www.crosspoint365.com/es/servicios/
http://skilbo.es/
https://www.teleponent.cat/
https://www.blueindic.com/
https://wplogincontrol.com/


 
L'acte va cloure amb una foto de grup de tots els assistents 

 

 

Jornada informativa sobre 
subvencions europees per a Pimes 

Avui dilluns a La Llotja se celebrarà una jornada informativa sobre subvencions europees 
per a Pimes, organitzada per Europe Direct Lleida. Serà una sessió informativa sobre els 
programes europeus més rellevants per a les empreses de Lleida, com el Programa Horizon 
2020, Fons Estructurals i d'Inversió, COSME, INTERREG i RIS3CAT. L'activitat és gratuïta, 
prèvia inscripció al Europe Direct Lleida: europedirectlleida@paeria.es o al telèfon 
973700675. Més informació:  https://goo.gl/AwSGWi  

 
 

http://europedirect.paeria.cat/subvencionseuropeespimes
http://europedirect.paeria.cat/subvencionseuropeespimes


Vols millorar la productivitat de la 
teva empresa i impulsar una actitud 
positiva en el teu equip de treball?    

 
Tarragona acull el dimarts 12 de desembre el segon Afterwork APD, pensat per a aquelles 
persones que volen millorar la productivitat de la seva empresa i impulsar una actitud positiva 
en el seu equip de treball. L'acte tindrà lloc al Palau de Congressos de Tarragona. Més 
informació 
 

'Receptes d'èxit en models de 
negoci que funcionen' la formació 
del CEEILleida pel 12-D 

El CEEILleida acull dimarts, 12 de desembre, i de 4 a 8 de la tarda, la càpsula 
formativa Receptes d'èxit en models de negoci que funcionen. Com adaptar-les 
al teu projecte o empresa, que anirà a càrrec de Jordi Puigdellívol, sherpa 
empresarial. La càpsula té com a objectiu  donar a conèixer patrons d’èxit en models de 

negoci que funcionen en empreses reals per identificar-ne bones pràctiques. Podeu 
inscriure-us, enviant còpia escanejada del DNI, al correu ceei@ceeilleida.cat 

 

https://www.google.es/maps/place/Palau+Firal+i+de+Congressos+de+Tarragona/@41.11356,1.2499733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a3e32b2d53b2b7:0xc20b6f1037821629!8m2!3d41.11356!4d1.252162
https://www.apd.es/jornada-ii-afterwork-apd-tarragona/
https://www.apd.es/jornada-ii-afterwork-apd-tarragona/

