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Atenció: Demà dimarts comença a
funcionar el nou sistema de reserva
de sales de reunions a través de la
web del CEEILleida
Coincidint amb l'entrada del maig, entrarà en funcionament el nou sistema de reserva de
sales i de l'aula de formació del CEEILleida. La reserva de sales s'haurà de fer 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. En aquest sentit, a partir de l'1 de maig, per
poder utilitzar les sales de reunions serà obligat fer la reserva prèvia a través de la
web del CEEILleida. El nou sistema de reserva és molt senzill i pràctic i 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.
Pels qui encara no sabeu com funciona, us tornem a enviar aquest vídeo tutorial, de només
4 minuts, per conèixer el nou sistema de reserva de sales. Preguem que tothom se'l miri,
ja que aclareix molts dels dubtes que us puguin sorgir. Podeu fer les reserves que

necessiteu a través d'aquest enllaç o bé des dels apartats de la web que us indiquem en
aquestes dues imatges:
Imatge 1

Imatge 2

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

Repaq creix i s'instal·la en un mòdul
més gran del CEEI-3
Repaq Packaging Consulting, instal·lada fins ara en el mòdul 1.6, s'ha traslladat al mòdul
3.3, més gran que l'anterior, després d'haver incorporat més personal en la seva plantilla.
Repaq és una consultoria en packaning industrial enfocada a estudis de reenginyeria
d’envàs i procés d’envasat, amb l’objectiu de millorar el rendiment del procés d’envasat,
aconseguir més eficiència en la distribució del producte envasat i optimitzar costos directes
i indirectes d’envàs i embalatge.

Joan
Folguera,
d'INTECH3D,
reconegut com un dels 10 Joves
Excel·lents de Catalunya
La Jove Cambra Internacional de Catalunya ha concedit el Premi al Jove Emprenedor a
Joan Folguera, CEO d’INTECH3D. Folguera ha rebut aquest guardó pocs dies després de
rebre el Premi al Jove Emprenedor, concedit en aquest cas per la Jove Cambra Internacional
de Lleida.
Joan Folguera ha rebut el premi en l’acte 10 Joves Excel·lents de Catalunya que es va
celebrar el passat dijous 26 d'abril al Teatre Municipal de Girona, organitzat per la Jove
Cambra Internacional de Catalunya i la Fundació Joves Cambres de Catalunya. En aquest
acte es van lliurar els guardons en diferents categories, que van des de l'emprenedoria a la
defensa dels drets humans, i des del lideratge acadèmic al desenvolupament científic.

Joan Folguera, en el moment de recollir el guardó

NearCrumbs commemora els seus
cinc anys del seu naixament com a
empresa
L'empresa NearCrumbs, instal·lada en el mòdul 2.4, commemora enguany els seus 5 anys
d'activitat, i ho fa amb un simpàtic vídeo que podeu veure en aquest enllaç. NearCrumbs és
especialista en la implantació de tot tipus d’infraestructures informàtiques segures perquè
aquestes siguin el suport tecnològic que necessiten les empreses. Diagnostiquem el nivell
de seguretat de la infraestructura informàtica dels seus clients a través del seu protocol
d’auditoria, i els ofereix solucions específiques de continuïtat del negoci. El seu objectiu
principal és assegurar que la infraestructura informàtica no sigui un impediment per al
correcte esdevenir d’informació necessari per a l’activitat dels seus clients. En aquest sentit,
també ofereixen solucions de col·laboració segura.

Imatge inicial del vídeo de NearCrumbs

Necessites finançament per a la
teva empresa? El 9 de maig pots
trobar la solució
Acció-Agència per la Competitivitat de l'Empresa, et dóna l'oportunitat d'entrevistar-te el 9
de maig amb un expert en finançament empresarial. Aquesta entrevista pretén analitzar la
situació
financera
de
la
teva
empresa
i
descobrir
com
aconseguir
finançament. L'assessorament expert en finançament és un servei que ofereix ACCIÓ de
manera gratuïta a aquelles empreses que volen obtenir finançament a través d'inversors
privats o capital risc, de préstecs bancaris o de campanyes de crowdfunding, entre d'altres.
ACCIÓ vol ajudar a trobar el finançament que millor s'adapta a les característiques i a les
necessitats
dels
projectes
catalans
amb
més
potencial.
L'objectiu de l'acte és donar-te a conèixer el mix de finançament més adient per al teu
projecte i que obtinguis suport en els tràmits de sol·licitud. T'interessa si ets una empresa o
un emprenedor amb potencial de creixement. Més informació i inscripcions

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 la concessió 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.

