Newsletter CEEILleida
nº43
19-3-2018

Avui hem començat a filmar el nou
vídeo
del
CEEILleida on
es
promocionaran les
vostres
empreses
Avui dilluns hem començat amb Teleponent a fer els enregistraments per al nou vídeo del
CEEILleida amb l'empresa Repaq i durant aquesta mateixa setmana filmarem a una desena
de mòduls més. Per a les empreses que encara no hagiu assenyalat dia i hora per venir-vos
a filmar, preguem que ho aneu dient aquesta mateixa setmana, per així tenir enllestit els
vídeos el més aviat possible. Us recordem que quan vinguem a filmar-vos, seria bo que:
•
•

El dia de la filmació estigués al mòdul tota la plantilla al complert.
Tingueu preparat un breu guió sobre què suposa està per a vosaltres al
CEEILleida i quina activitat desenvolupeu.
•
Si és possible, seria bo que en la filmació mostréssiu a càmara algun
dels vostres treballs, siguin materials o des de la mateixa pantalla de
l'ordinador. Si per visualitzar algun dels treballs ens hem de desplaçar fora del
CEEI, ho estudiarem.

Un moment de la filmació, avui dilluns, a les oficines de Repaq

Ge+, Invelon Technologies, Skilbo i
Blueindic Solutions participen en el
programa
Lleida
StartUp
d'acceleració
empresarial
que
impulsa GLOBALleida
Les empreses del CEEILleida GE+ Solucions Energètiques, Invelon Technologies, Skilbo i
Blueindic Solutions participen en el programa Lleida StartUp d'acceleració empresarial que
impulsa GLOBALleida. Aquesta iniciativa de creixement empresarial està cofinançat per
ACCIÓ i gratuït per a les empreses participants. LleidaStartUP ofereix un programa
d’acompanyament a l’empresa d’un màxim de 8 mesos de durada amb l’objectiu de reduir
el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips
promotors es capacitin per executar un pla de creixement. Està pensat per a empreses en
fase inicial, que ha de permetre reforçar el model de negoci, incrementar el nombre de
clients, augmentar la facturació i aconseguir un posicionament de marca. El Pla proporciona
acompanyament expert per posar les bases d’un creixement sòlid i sostenible. L’objectiu és
reduir el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei i aconseguir que els
equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement que acceleri les primeres
vendes.

Fins aquest dijous esteu a temps de
presentar-vos al programa ANCES
Open Innovation
Fins aquest dijous, 22 de març, esteu a temps de presentar-vos al programa ANCES Open
Innovation, pensat per a startups i joves empreses tecnològiques de base innovadora. Tretze
empreses tractores busquen empreses innovadores que ofereixin les seves solucions
tecnològiques.
Cada empresa tractora seleccionarà les 3 solucions que considera més apropiades. Els
promotors tindran l'oportunitat de defensar les seves propostes en l'Esdeveniment Final,
davant de les 13 empreses tractores, en el qual es decidirà la proposta guanyadora a cada
repte.
El guanyador rebrà un premi de 500 € i la possibilitat de continuar la relació amb l'empresa
tractora.
Animem a les empreses del CEEILleida a participar-hi i que enviïn còpia de la seva
sol·licitud d'inscripció a les oficines del CEEILleida.

Les 13 empreses tractores, i els seus reptes són
Aertec: Nous usos en drons amb plataformes aèries d'ala fixa, amb capacitat de transportar
càrregues útils.
BBVA: Eines big data per a l'anàlisi econòmica que millori la presa decisions vitals.
BSH: Nous estris intel·ligents de cuina o afegint intel·ligència als actuals.
Estrella de Levante: Reducció de la salinitat en el seu efluent de fàbrica.
Euskaltel: Nous serveis en forma de sensor o funcionalitat que puguin ser integrats en la
seva plataforma pròpia de llar / negoci.
Iberdrola: Projectes que ajudin a electrificar l'economia i millorar la sostenibilitat del sistema
energètic mitjançant, per exemple, la millora en la integració de renovables.
Iberostar: Augmentar la venda directa a través dels actius digitals, valoració de serveis o
activació de dades turístiques o altres.
Gonvarri: Gestió automatitzada, la traçabilitat i verificació en temps real de l'inventari de
plataformes i productes acabats en magatzem.
Grupo Huertas: Eina que permeti el registre i gestió centralitzada de les comandes i
sol·licituds dels clients, integrant tots els canals possibles: WhatsApp, SMS, email i telèfon.
Sacyr: Manteniment predictiu de maquinària de gran volum per evitar parades en l'avanç
d'una obra i sistemes intel·ligents d'excavació.
Soltec: Sensor sense fils de funcionalitats avançades per a ser integrat en el seu seguidor
de panells solars.
SPC: Identificació de noves línies de negoci en les àrees tecnològiques de: robòtica,
impressió 3D i Internet de les coses (IOT).
Vegenat: Nutrients específics per circumstàncies de malnutrició associada a patologies.
Més informació

Recordatori: Preguem passeu per
recepció per tenir el codi que us
permetrà poder utilitzar la nova
impressora
Com ja us vam anunciar la setmana passada en el passat Newsletter, ja teniu a disposició
a la recepció del CEEILleida una impressora de paper que la podeu fer servir incloent un
codi únic per a cadascuna de les empreses del viver. Quan vulgueu podeu passar per la
recepció, on us facilitaran aquest codi, i rebreu les instruccions pertinents per utilitzar la
impressora.
Cal recordar que la implementació del nou sistema d'impressió suposa un descompte del
50% del preu de les impressions, quedant les tarifes de la següent manera:

El CEEILleida, guardonada per ser
una de les empreses o institucions
de Lleida sense registrar cap
sinistralitat en els darrers cinc anys
El CEEILleida ha estat guardonada per l'entitat Activa Mútua per ser una de les empreses o
institucions de Lleida que no ha registrat cap sinistralitat en els darrers cinc anys. El director
del la fundació, Antoni Piñol, va recollir el passat divendres aquest apreciat guardó, del qual
ens sentim especialment satisfets de rebre'l.

Imatge del guardó lliurat al CEEILleida

Aquest
dimecres,
emissió
del tercer programa 'Empresaris'
des del CEEILleida
Aquest dimecres 21 de març esteu convidats a presenciar l'emissio del tercer dels quatre
programes previstos de l'espai Empresaris de Ràdio Lleida-CadenaSER, des del
CEEILleida. Hi participaran INTECH3D, Growing Together, Forsys Software i Kopen
Software. Aquesta vegada tindrem el gust de tenir com a públic a un grup d'estudiants.

