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INTECH3D,
Katae
i
Kopen
Software participen en l'ANCES
Open Innovation per oferir noves
solucions tecnològiques davant 13
grans firmes d'abast internacional
INTECH3D, Katae i Kopen Software participaran en l'ANCES Open Innovation, on empreses
tractores d'abast internacional com Iberdrola, Sacyr, BBVA, Iberostar, Estrella de Levante i
Euskaltel seleccionaran les tres millors solucions tecnològiques en sectors com les energies
renovables, impressió 3D, digitalització o logística. Les joves empreses tindran l'oportunitat
de defensar les seves propostes en l'Esdeveniment Final, previst pel 19 d’abril al Centre
d’Innovació BBVA de Madrid, on es decidirà la proposta guanyadora en cada repte.

Us esperem a la jornada sobre
l'impacte econòmic de la impressió
3D, el 10 abril a la UdL
Lleida acollirà el pròxim 10 d’abril la jornada Impressió 3D. La nova revolució industrial,
organitzada pel CEEILleida, amb la col·laboració de la consultoria INTECH3D, el Clúster de
Materials Avançats de Catalunya,
l’empresa HP i
el
Grup
Sicnova.
La jornada té com a objectiu donar a conèixer la implementació real al sector productiu de
la tecnologia 3D, i està adreçada a professionals dels sectors de l’enginyeria, la construcció,
l’arquitectura, l’educació, la joieria, i empresaris amb inversions productives transformadores
en general.
L’acte, al que s’hi pot assistir prèvia inscripció des de la web del CEEILleida, està emmarcat
dins del projecte VOLUM, que impulsa el mateix CEEILleida, amb la col·laboració de la
consultoria INTECH3D, i que es donarà a conèixer durant aquesta jornada.
L’esdeveniment té el suport de la Universitat de Lleida, que ofereix l’espai on se celebrarà
l’acte, concretament la Sala de Videoconferències del Centre de Cultures i Cooperació
Transfronterera del Campus de Cappont. L’acte serà de les 12:00 a les 14:00 hores amb
aquest programa, i al qual us hi podeu inscriure en aquest enllaç

Convocatòria de subvencions a
empreses per participar en fires
d'àmbit internacional
Us recordem que el BOP de data 5 de març de 2018 va publicar la convocatòria de
subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional,
corresponnet a l'any 2018. La dotació d’aquest procés de selecció és de 150.000€ i
romandrà oberta fins dimecres, 4 d’abril de 2018. Podeu obtenir més informació consultant
la web del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Vols organitzar millor la teva
empresa?, descobreix el 'Mètode
de les 5S' a la càpsula del 12 d’abril
El CEEILleida oferirà el 12 d’abril una càpsula formativa que et pot ajudar a millorar
l’organització de la teva empresa, que t’ajudarà a millorar la productivitat, dins d’un millor
entorn laboral i personal. La sessió porta per títol Mètode de les 5S, per a la millora
contínua personal i professional, una tècnica de gestió japonesa que es va implantar
a Toyota per aconseguir llocs de treball més ben organitzats i ordenats, amb l’objectiu de
generar una major productivitat, en un millor entorn laboral i personal. La càpsula anirà a
càrrec de Xavier Aldavert Marcellés, llicenciat en Psicología, Máster en Coaching i
Lideratge, soci director de ServiConsulting, coautor del llibre 5S per a laMillora
Contínua, i Jordi Antonio Sáez, enginyer industrial, gerent d’Ecoservei Digital i soci
consultor de ServiConsulting . L’acte tindrà lloc a l’aula de formació del CEEILleida de les
16:00 a les 20:00 hores.

Les
finances
com
a
eina
competitiva, acte a la seu d'ACCIÓ
La seu d'ACCIÓ a Lleida acollirà el pròxim 18 d'abril la sessió 'Les finances com a eina
competitiva', que té com a objectiu oferir a directors i gerents de pimes formació en gestió
financera de qualitat per a què adquireixin eines aplicables en el dia a dia de la gestió de les
seves empreses. Més informació i inscripcions

Consulta
aquí
les
activitats
formatives de la Cambra de Comerç
de Lleida de l'abril

El CEEILleida romandrà tancat
entre aquest divendres i el dilluns 2
d'abril
El CEEILleida romandrà tancat entre aquest divendres, 30 de març, i el dilluns 2 d'abril, amb
motiu de les vacances de Setmana Santa. Esperem que pugueu gaudir d'uns dies de
descans per poder carregar piles i tornar el 3 d'abril plens de bona energia i vitalitat.

