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Us oferim una tarifa especial i una
altra per a menors de 35 anys per
assistir a la 29a Trobada
Empresarial al Pirineu de la Seu
d'Urgell
Durant el dies 14 i 15 de juny de 2018 tindrà lloc a la Seu d’Urgell la 29a Trobada
Empresarial al Pirineu, i com cada any, serà l’esdeveniment empresarial més important de
Catalunya amb la participació de més de 600 empresaris i un cartell de ponents de primera
fila. Consulteu el programa.
Per aquest motiu, sempre hem cregut que és força interessant per a les empreses
instal·lades al CEEILleida puguin participar d’un esdeveniment d’aquest nivell. Per
això, enguany hem negociat amb l’organització de les Trobades una tarifa bonificada per
aquelles
empreses
del
CEEILleida
que
hi
vulguin
participar.
El preu normal d’inscripció com assistent es de 800-€ + iva i inclou l’allotjament. Per a les
empreses CEEI el preu acordat es de 300-€ + iva i inclou tot el programa, esmorzars,
dinars i sopar sense allotjament. Per als empresaris joves d’entre 18 i 35 anys us podeu
acollir a la “Tarifa Jove” per 400-€ + iva i inclou també l’allotjament.

Us animem a aprofitar aquesta ocasió per participar en les Trobades Empresarials al Pirineu
que us ofereixen el CEEILleida i l’Organització de les Trobades.
Per fer-ho cal que ens feu arribar, abans de l'1 de juny, la butlleta d’inscripció
complimentada al CEEILleida, al correu acaelles@ceeilleida.cat, i nosaltres la
tramitarem. El pagament de les inscripcions el farem nosaltres i us el facturarem en el rebut
de juliol.
Confiem que aquesta informació us sigui d’utilitat i ens puguem veure a la Seu d’Urgell els
dies 14 i 15 de juny. Si voleu més informació la trobareu a la web www.trobadaalpirineu.com

Subvencions per a empreses que
contractin joves d'entre 18 i 29
anys
PIMEC, amb la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa en
marxa, per quart any consecutiu, el programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, que ofereix
una subvenció a les empreses que contractin joves d'entre 18 i 29 anys, titul·lats en ESO,
Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà. La subvenció pot ser de fins a 4.245,6 euros i es
pot sol·licitar fins el 5 de novembre d'enguany.

Cartell identificatiu del programa de PIMEC

Aquest dijous t'esperem a la
càpsula on aprendràs 10 jocs per
guanyar empatia amb el teu client i
fidelitzar-lo
El CEEILleida ofereix aquest 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.

Si vols saber les millors tècniques
de coaching, el 23 de maig tens la
conferència d'un gran expert
El 23 de maig tens l'oportunitat d'escoltar a un gran expert en coaching i de Programació
Neuro-Lingüística (PNL). Es traca de Benoit Mahe, on explicarà les millors tècniques
aplicades a la formació de personal en el sector del comerç de manera pràctica i amena, i
que obre les claus de la productivitat sostenible. L'acte, organitzat per Banc
Sabadell, esta dirigit a no clients de l'entitat financera, i han d'estar prèviament
inscrits. Aquest acte tindrà lloc a la Sala Victor Siurana del rectorat de
Lleida. Adjuntem formulari de preinscripció, que s'haurà de retornar degudament emplenat i
signat pels assistents.

Benoit Mahe pronunciarà una interessant conferència

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.

