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Atenció: nou sistema de reserva
de sales a través de la web del
CEEILleida a partir de l'1 de maig
A partir del pròxim 1 de maig entra en funcionament el nou sistema de reserva de sales i de
l'aula de formació del CEEILleida. Com ja us vam avançar en la reunió entre tots els
emprenedors del passat 14 de febrer, la reserva de sales es farà des de la web del
CEEILleida i s'eliminarà l'actual sistema de reserva a través dels fulls de paper que hi han a
les portes de les respectives sales. Aquest canvi té dos clars objectius:
•
•

Més comoditat per reservar les sales o l’aula de formació. Es podrà fer
tant per ordinador com per telèfon mòbil o tablet.
Visualització d’un calendari per conèixer l’ocupació de sales en temps
real i poder fer la reserva de qualsevol espai, sense el risc de coincidir amb
un altra empresa en la mateixa hora.

Us hem preparat aquest tutorial, de només 4 minuts, per començar-vos a familiaritzar amb
el nou sistema de reserva de sales. Preguem que tothom se'l miri, ja que aclareix molts
dels dubtes que us puguin sorgir. Així mateix, si voleu avançar feina, ja podeu començar
a fer les reserves que necessiteu a través d'aquest enllaç. També ja podeu fer la reserva a
través des dels llocs de la web que es mostren en aquestes dues imatges:
Imatge 1

Imatge 2

Si teniu algun problema o creieu que cal alguna modificació en el sistema, ens ho podeu fer
saber enviant un missatge al correu ceei@ceeilleida.cat

El CEI Cervera organitza un
esmorzar-networking
amb
empreses del CEEILleida i altres
CEI's. T'hi apuntes?
El CEI Cervera està organitzant un esmorzar-networking amb empreses del CEEILleida i
d'altres CEI's de la demarcació, amb la finalitat d'establir possibles contactes entre vosaltres,
els emprenedors. El format seria que cada empresa participant fes una breu presentació de
qui és, que fa i en quin CEI està allotjada, i desprès fer un esmorzar a peu dret on els
assistents puguin parlar entre ells d'una forma més directa. La data seria el 22 de maig de
2018 a les 10:00 hores, amb una durada màxima prevista de 2 hores. Si hi esteu interessats,
us preguem que ens ho feu saber enviant un correu electrònic a ceei@ceeilleida.cat o bé
trucant al 973 22 11 19. Ja sabeu la importància que té el networking per construir una xarxa
de contactes que ajudin a generar oportunitats, tant de negoci com laborals.

El PCiTAL acull aquest dimecres la
jornada "R+D+I, la confluència de la
UdL i les empreses de Lleida"
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) acull aquest dimecres, 25
d'abril, la jornada "R+D+I, la confluència de la UdL i les empreses de Lleida", que tindrà lloc
a l'auditori Joan Oró, de l'edifici CeDiCo. L'acte té com a objectiu donar una visió actual i
realista de la recerca i la transferència de tecnologia i coneixements als diversos centres de
recerca de la UdL, així com de diferents casos d'èxit en matèria de col·laboració universitatempresa, a més de fomentar la interacció entre empreses del territori i la UdL. Més
informació

Convocada la segona edició del
premi a la millor pime de l'any.
Pot ser la teva?
La Cambra de Comerç de Lleida, juntament amb el Banc Santander i diari Segre, han
convocat la segona edició del premi a la millor pime de l'any, que té com a objectiu reconèixer
el treball de les petites i mitjanes empreses com a generadores de riquesa i creadores
d'ocupació en el desenvolupament de la seva activitat quotidiana. Enguany, a més del
guardó principal, hi ha com a novetats l'atorgació de tres accèssits en les categories
d'internacionalització, digitalització i innovació, i formació i ocupació. La pime guanyadora
com a millor pime de l'any es presentarà al premi a nivell estatal. Més informació.

Ràdio Lleida emet el quart
programa d'Empresaris des del
CEEILleida
L’aula de forma del CEEILleida ha tornat a ser un estudi de ràdio amb l’emissió del programa
‘Empresaris’ de Ràdio Lleida-Cadena SER. L’espai conduït per Mercè March va comptar
amb la presència de Joan Buchaca, director del Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida (PROMECO); de representants de 3 empreses que es van crear i créixer
en el CEEILleida, Ricard Vizcarra, d'Ecostudi; Robert Cabrera, de Blackpier, i Óscar Ortega,
de bTactic, a més de Josep Lluís Sánchez-Fortún, d'Skilbo, actualment al CEEILleida.

El programa es va emetre des de l'aula de formació

Recordem que ja podeu sol·licitar el
vostre espai en l'estand de
GLOBALleida a la Fira de Sant
Miquel
En el seu afany de donar suport als emprenedors de la Xarxa de Centres d’Empreses
Innovadores, GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant Miquel (27 a 30 de
setembre) per a que tots els que ho desitgeu pugueu estar presents a l’estand comú.
GLOBALleida us ofereix un espai propi amb taula personalitzada, tamboret/s i espai darrera
per posar-hi suport comunicatiu. L’estand el tindrem situat com és habitual al pavelló 3.
L’únic requisit per poder accedir és que l’empresa que vulgui participar en aquesta acció
hagi estat creada amb posterioritat a l’1 de gener de 2013.
El preu bonificat de participació per cada empresa és de només 50 euros. El preu inclou:
taula personalitzada amb el logotip de l’empresa, tamboret, espai darrera per posar-hi suport
comunicatiu, zona comú per atendre visites, moqueta, assegurança obligatòria, drets de
participació i presència com a expositor individual en tota la comunicació del certamen
produïda per Fira de Lleida.
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir l’apartat 1 i 2, l’espai del
número de compte i signar del full de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç i enviar-lo
a orosell@globalleida.org.
El termini per fer la sol·licitud finalitza l’11 de juny de 2018.

Imatge de l'estand de GLOBALleida en l'anterior edició de la Fira de Sant Miquel

