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Recorda: Dijous presentem les
noves empreses del viver i el nou
vídeo corporatiu, on hi surts tu, i
moltes altres coses que no et pots
perdre
Aquest dijous 21 de juny esteu convidats a participar en una trobada amb tots els
emprenedors del CEEILleida, en la qual us presentarem:
•
•
•
•
•

Les noves empreses que han entrat en el viver.
El nou vídeo corporatiu del CEEI, on hi surts tu.
La nova APP per a mòbil del CEEILleida.
La zona Àgora prevista en el CEEI-2.
La nova zona Campus CEEI.

L'acte començarà a les 12 del migdia a l'aula de formació i la durada prevista serà de dues
hores. A l'acabar farem un aperitiu en la nova zona Campus de davant de la porta principal
del CEEILleida.
Si encara no ho has fet, preguem ens confirmeu l'assistència al correu
ceei@ceeilleida.cat

Jornada impressió 3D. Aplicacions
en l'arquitectura
La demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va acollir l'acte 'Impressió
3D. Aplicacions en l'arquitectura', una jornada organitzada pel CEEILleida i l’empresa
INTECH3D, que ha tingut com a objectiu explicar als professionals de l’arquitectura que la
impressió en tres dimensions permet dissenyar i modificar projectes amb agilitat i poder
visualitzar treballs a baix cost. Vídeo

La jornada va comptar amb un 'show room' amb impressores i peces impreses

El tècnic del CEEILleida Salvador
Pifarré estarà de baixa durant una
temporada
El tècnic del CEEILleida Salvador Pifarré estarà de baixa laboral durant una temporada. Per
a qualsevol consulta relacionada amb la seva activitat us podeu adreçar al director del CEEI,
Antoni Piñol, o als tècnics Jordi Verdú i Josep Jover.

Curs sobre factura electrònica a la
Cambra de Comerç
Els beneficis d’implementar la factura electrònica són evidents, tant per l’estalvi de costos
com per l’estalvi de temps i de treball. Al 2019 entra en vigor un nou estàndard de facturació
electrònica per facilitar la facturació de les empreses amb les administracions públiques a
Europa.
D'altra banda, a partir de juliol 2018, els subcontractats d'administracions públiques hauran
d’enviar les factures en format electrònic.
Si la teva empresa ja ha integrat la factura electrònica, informa’t de com pot adaptar-se a
aquesta nova normativa.
Si no és així, informa’t sobre aquest nou estàndard i aprofita per implementar la factura
electrònica, per estalviar costos i millorar la competitivitat de la teva empresa.
És per això que la Cambra de Comerç de Lleida ofereix la sessió Factura electrònica i nou
estàndard europeu, empreses eficients, el dimarts 26 de juny de 2018. Inscripcions

Teniu una dutxa a la vostra
disposició en els serveis de la sala
de descans del CEEI-3
Molts de vosaltres feu ús de la bicicleta per venir al CEEILleida. En aquest sentit, si us voleu
refrescar, teniu una dutxa a la vostra disposició en la sala de descans del CEEI-3.

El plat de dutxa dels serveis de la sala de
descans del CEEI-3

