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Aprofiteu abans d’aquest divendres
les tarifes especials per assistir a la
29a Trobada Empresarial al Pirineu
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 Catalunya 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.
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. Cal
tenir present que l preu normal d’inscripció és de 800-€ + iva i amb l’allotjament.
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

Vine a la càpsula ‘Estratègia i
transformació
digital
per
a
empreses’, els pròxims 13 i 14 de
juny
El dimecres 13 i el dijous 14 de juny, entre les 16:00 i les 19:00 hores, oferim al CEEILleida
la càpsula formativa Estratègia i transformació digital per a empreses, una sessió que té
com a objectiu definir i integrar una estratègia de negoci digital per a la teva empresa, i on
es proporcionaran les claus bàsiques per desenvolupar una estratègia digital rellevant. La
formació anirà a càrrec d’Albert Polo, expert en transformació digital i consultor en
estratègies digitals.

Nous ajuts per a Pimes cofinançats
per la Cambra de Comerç de Lleida
per impulsar la innovació i les TIC
La Cambra de Comerç de Lleida cofinança amb FEDER ajuts per Pimes per impulsar la
innovació (Innocámaras) i la incorporació de les TIC (TICCámaras). Més informació

La Cambra de Comerç Francesa
busca startups de base tecnològica
per col·laborar amb les seves 450
firmes associades. Serà la teva?
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

Oferta formativa a la Cambra de
Comerç de Lleida per aquest juny
Per aquest mes de juny, la Cambra de Comerç ofereix una àmplia oferta formativa, que
podeu consultar en aquest enllaç

