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Demà és el dia de la jornada sobre
l'impacte econòmic de la impressió
3D que fem a la UdL. Encara no
estàs inscrit?
Lleida acull demà, 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

Vols assistir a l'eShow? És la gran
fira d'eCommerce i màrqueting
digital. Et donem les entrades!
Si estàs interessat en assistir a l'eShow, la fira d'eCommerce i màrqueting digital més gran
d'Espanya, que se celebra l'11 i 12 d'abril a Barcelona, el CEEILleida et facilita invitacions
per poder assistir-hi. Reuneix 250 speakers, 160 expositors, una gran varietat d'activitats
paral·leles i 13.218 de visitants professionals. eShow és el punt de trobada per als
professionals del món online. És l'escenari ideal per compartir coneixements, atreure negoci
i crear sinergies entre professionals. Dóna les claus de l'èxit perquè els negocis triomfin a la
xarxa: es presenten les estratègies més innovadores del sector i les últimes solucions en
tecnologia i serveis.

Encara ets a temps per venir a la
càpsula per aprendre el Mètode de
les 5S, una tècnica japonesa que et
farà augmentar la productivitat
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 la Millora 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.

Presenta't al Fòrum d'Inversió i
troba el teu inversor ideal
Vols viure la mateixa experiència que empreses com Hemav, Red Points, STAT-Diagnostica
o Minoryx Therapeutics? Afanya't! Presenta la teva candidatura a ACCIÓ - Agència per la
Competitivitat de l'Empresa abans del 16 d'abril per ser escollit finalista del Fòrum d'Inversió
d'ACCIÓ 2018. Els finalistes presentareu la vostra startup davant d'un auditori entusiasta,
ple d'emprenedors i d'inversors. Accedeix a inversors privats, fons de capital risc locals i
internacionals, networking i diversos premis. Sigues un dels 21 finalistes del Fòrum
d’Inversió 2018 Cerquem startups innovadores, ambicioses i amb elevat potencial de
creixement, que busquin capital d'inversors privats.

Curs sobre eines de control amb
Excel, a la Cambra de Comerç de
Lleida
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix un curs sobre eines de control amb Excel per a
departaments de logística i gestió de magatzems. El curs comença aquest dijous, 12 d'abril.
Més informació i inscripcions.

