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Deparaula_, empresa del sector de
la comunicació, obre portes al
CEEI-1
Coindint amb l'entrada del mes de maig, l'empresa deparaula_ ha iniciat la seva activitat en
l'edifici CEEI-1. Dirigit per Laia Dolcet, és un projecte personal concebut per a construir i
impulsar la teva marca a través del missatge. Neix amb la voluntat de transformar idees i
projectes en textos que venguin. Deparaula_ és comunicació estratègica, màrqueting de
continguts. A través de la creació de contingut digital, l’elaboració de newsletters, la gestió
de les xarxes socials i, en definitiva, la comunicació corporativa en totes les seves vessants,
deparaula_ ajuda empreses i empresaris a connectar amb el seu públic objectiu. Si voleu
saber més de deparaula_, la podeu trobar al mòdul 1.10.

Sessió de finances per a persones
emprenedores, el 16 de maig al
PCiTAL
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) acollirà el pròxim 16 de maig
una sessió sobre finances per a persones emprenedores, un acte adreçat a persones
emprenedores, empreses de recent creació, autònoms i professionals. La inscripció, que es
pot fer fins el 14 de maig, és gratuïta, encara que les places són limitades. Més informació

El 17 de maig, càpsula al
CEEILleida per aprendre 10 jocs
per guanyar empatia amb el teu
client i fidelitzar-lo
El CEEILleida oferirà el dijous 17 de maig, de les 16:00 a les 20:00 hores, la càpsula
formativa Juguem a 10 jocs perquè puguis empatitzar i fidelitzar al teu client, una
formació que anirà a càrrec d’Àngel Fulquet, i que convertirà la sessió en un 80% de
pràctiques on els participants competiran entre ells amb diferents jocs adaptables a entorns
seriosos. Està destinat a emprenedors, autònoms, pimes i qualsevol persona que treballi per
a empreses i vulgui millorar els seus objectius.

Preus especials per assistir a la 29a
Trobada Empresarial al Pirineu
Ja estan obertes les inscripcions per assistir a la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, que
se celebrarà a la Seu d'Urgell el 14 i 15 de juny. Els emprenedors del CEEILleida que hi
vulgueu assistir, Fòrum Empresa ofereix una tarifa especial de 300 euros més IVA per
persona, que inclou l'assistència a totes les activitats, menys l'allotjament. Si esteu
interessats en assistir-hi ens ho podeu fer saber a través del correu electrònic
ceei@ceeilleida.cat. També podeu consultar altres opcions d'inscripció en aquest enllaç, i
podeu consultar el programa en aquest altre enllaç.

Vols anar al BIZ Barcelona?
Fira de Barcelona ofereix una nova edició del BIZ Barcelona, que se celebra els dies 30
i 31 de maig en el recinte de Montjuïc. Si hi esteu interessats en assistir, el CEEILleida
disposa d'un número limitat d'entrades gratuïtes per a vosaltres. En aquest sentit, us
podem facilitar un codi per registrar-vos com a visitant, de manera totalment gratuïta.

Formacions a la Cambra de
Comerç de Lleida, que poden ser
del teu interès
Pots consultar tot el ventall de formacions previstes per aquest mes de maig en aquest
enllaç

