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Queden pocs dies per acollir-vos a
les tarifes especials per assistir a la
29a Trobada Empresarial al Pirineu.
Aprofiteu-les
Fins l'1 de juny teniu temps d'acollir-vos a la tarifa especial i a la tarifa per a menor de 35
anys per assistir a la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, que tindrà lloc els dies 14 i 15 de
juny a la Seu d’Urgell, l’esdeveniment empresarial més important de Cataluny,a amb la
participació de més de 600 empresaris i un cartell de ponents de primera fila. Consulteu el
programa.
Sempre hem cregut que és molt important que les empreses instal·lades al CEEILleida
puguin participar d’un esdeveniment d’aquest nivell. Per això, 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. Feu-nos 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. Si
voleu més informació la trobareu a la web www.trobadaalpirineu.com

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. Animeu-vos!!!

Ajuts per al teixit empresarial de
Lleida
L'Ajuntament de Lleida ha convocat els Ajuts al Teixit Empresarial de la Ciutat de Lleida
2018. Són ajuts econòmics que estan adreçats a persones que tenen negocis de nova
creació o negocis ja existents que vulguin ampliar o millorar la seva activitat al municipi de
Lleida. La quantia de les ajudes concedides, tant per a la categoria Empreses de nova
creació com per la categoria Empreses ja existents, serà del 50% del pressupost presentat
i aprovat. Es fixa un màxim subvencionable de 3.000 € per sol·licitud, per a projectes amb
una inversió mínima de 6.000 € i un mínim subvencionable de 1.500 € per sol·licitud, per a
projectes amb una inversió mínima de 3.000 €. Més informació

INTECH3D presenta a Barcelona
una nova impressora per a 3D
davant d'un grup d'empresaris
Tècnics de las empresa INTECH3D i Ultimaker, van presentat el passat 15 de maig, davant
un nombrós grup d'empresaris, i en exclusiva a Espanya, la nova impressora de 3D
Ultimaker S5. L'acte va tenir un important ressò en els mitjans de comunicació.

L'acte va tenir lloc a L'Hospitalet de Llobregat

Primera trobada d'autònoms
empreses de Lleida

i

El grup Autònoms i Empreses de Lleida neix amb l’objectiu que tant emprenedors, com
autònoms i/o gerents de PIMES DE LLEIDA i província, tinguin un espai per compartir
informació, dubtes, preocupacions, promocionar els seus negocis,... En definitiva, un espai
per trobar punts en comú i ajudar-nos entre tots, crear sinergies i noves oportunitats. En
conclusió, solucions. Actualment compta amb més de 300 membres i pretenem expandir
aquesta xarxa potenciant als seus membres a partir de la trobada que es farà.
Per què participar-hi? Per primera vegada a la ciutat de Lleida els participants podran
gaudir d’una trobada que dona lloc a la possibilitat de conéixer nous empresaris i
emprenedors, donar-se a conéixer a tots els assistents gràcies a les Smart Presentacions i
un dinar amb tots els assistents, cosa que garanteix una jornada que pot ser molt productiva
per al seu èxit professional. Una gran oportunitat. L'acte se celebrarà el 9 de juny a l'Hotel
Condes de Urgel de Lleida. Més informació

Conveni d'ANCES i Microbank per
impulsar l'activitat emprenedora
amb caràcter innovador
El president de l'Associació Nacional de Centre Europeus i Innovació d'Espanya (ANCES),
Álvaro Simón, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han signat un conveni de
col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials amb caràcter innovador
mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de
finançament de fins a 1 milió d'euros. Els beneficiaris seran professionals autònoms i
microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior als 2 milions
d'euros. Més informació

Álvaro Simón, d'ANCES, i Antoni Vila, de Microbank

Atenció: La Cambra de Comerç
Francesa busca startups de base
tecnològica per poder col·laborar
amb les seves 450 empreses
associades
La Cambra de Comerç Francesa impulsa un premi dirigit a les startups de base tecnològica
i implantades a Espanya, el Prix Entrepreneur Tech. El seu objectiu és posar en contacte les
startups amb les 450 empreses associades a la seva Cambra per crear sinergies,
col·laboracions i, com no , contactar amb clients potencials, a més de fomentar i donar suport
a la innovació i impulsar el talent emprenedor i mobilitzar les empreses tecnològiques per
ajudar-les en el seu desenvolupament i donar a conèixer els seus projectes. La participació
és totalment gratuïta.
El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de maig. Més informació i formulari
d'inscripció

Si vols saber les millors tècniques
de coaching, aquest dimecres pots
anar a veure 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.

