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Set empreses s'instal·len al
CEEILleida en el que portem de
2018
Set empreses han iniciat la seva activitat al CEEILleida en el que portem d'any, la qual cosa
fa incrementar l’índex d’ocupació del viver del 66% de fa un any al 90%. Les noves firmes
són Agropig, De Paraula, Invelon Technologies, Kopen Software, Krea, Sitcons i 3D
Telemetria Làser. Entre les 7 noves empreses s'han generat 20 nous llocs de treball.
Actualment, entre les 30 empreses que hi ha instal·lades al CEEILleida hi treballen 135
persones, un 65% per cent més que fa un any.
El passat dijous es va celebrar un acte amb els emprenedors del CEEILleida, en el qual es
van presentar les noves empreses. També es va presentar la nova aplicació EI!, un nou
canal de comunicació amb tots els emprenedors del CEEILleida; la zona Àgora, que
s'habilitarà al CEEI-2, i que disposarà d'una sala de reunions, zona cabaret i àrea subzero.
Posteriorment, es va oferir un refrigeri als emprenedors en la nova zona Campus CEEI, una
zona arbrada amb taules de treball i xarxa WI-FI que pretén donar opció als emprenedors a
desenvolupar les seves tasques diàries a l’aire lliure.
Podeu veure el reportatge i vídeo elaborat per Teleponent aquí

Foto de grup dels assistents a l'acte de presentació de les noves empreses

La nova zona Campus CEEI amb els emprenedors

Ja tenim nou vídeo corporatiu del
CEEILleida
Coincidint amb l'acte de presentació de les noves empreses explicat en la notícia anterior,
es va també presentar el nou vídeo corporatiu del CEEILleida, on diferents emprenedors
expliquen la seva experiència en el viver. El vídeo, elaborat per Teleponent, el podeu
visualitzar en aquest enllaç

Vas participar en el programa
'Empresaris' de Ràdio Lleida?
Doncs estàs convidat a l'acte de
cloenda
de
temporada
del
programa
Els emprenedors que vau participar en algun dels programes de l'espai 'Empresaris' que va
emetre Ràdio Lleida-Cadena SER des de l'aula de formació del CEEILleida, esteu convidats
a participar en l'acte de cloenda de temporada del programa. L'acte tindrà lloc aquest dijous,
28 de juny, a les 13:00 hores, al Parador del Roser. En el decurs de l'acte se servirà un
aperitiu i es prega que confirmeu l'assistència al correu lleida@cadenaser.com

El programa 'Empresaris' de Ràdio
Lleida tornarà a emetre el setembre
al CEEILleida. Hi vols participar?
Donada la bona experiència obtinguda, Ràdio Lleida-Cadena SER tornarà a emetre des del
CEEILleida el programa 'Empresaris' la pròxima temporada, concretament els dies 19 de
setembre, 17 d'octubre, 21 de novembre i 19 de desembre. Si la temporada passada et vas
quedar sense poder participar en el programa, ara tens l'oportunitat de fer-ho. Sol·licita la
teva participació en aquest prestigiós espai radiofònic al correu ceei@ceeilleida.cat

Imatge d'un dels programes emès des de l'aula de formació del CEEILleida

Heu perdut unes claus? Potser les
tenim nosaltres
La passada setmana un emprenedor ens van portar unes claus que va trobar al passadís
del CEEI-1. Si algú de vosaltres n'ha perdut unes, passeu per les oficines del CEEILleida
per veure si són les que busqueu.

El joc de claus que s'han trobat

Entrevistes amb un expert en
finançament
El pròxim 11 de juliol tens l'oportunitat d'entrevistar-te amb una persona experta en
finançament. En aquest sentit, ACCIÓ -Agència per la competitivitat de l'empresa- posa al
teu abast assessorament expert per analitzar les necessitats de la teva empresa, per ajudarte a definir actuacions estratègiques perquè aconsegueixis el finançament que necessites i
per donar-te suport en la cerca dels fons. Més informació i inscripcions

