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Avui hem gravat el primer programa
d'Empresaris de Ràdio Lleida des
de la nostra aula de formació
Avui hem gravat el primer programa d'Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER des de
l'aula de formació del CEEILleida, un espai que podreu escoltar aquest dimecres, dia 19, a
les 13:30 hores, sintonitzant el 93,4 Mhz de la FM. En aquest primer espai hem comptat amb
la presència dels emprenedors Miquel Trepat, de Katae (mòdul 2.11) i Robert Bernat Sitcons
Studio (mòdul 3.6). També hi han participat el vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
de la Universitat de Lleida, Ferran Badia, i de Marc Cerón, conseller delegat de l'empresa
d'Ilerda Serveis. Els altres programes d'Empresaris previstos emetre des del CEEILleida
estan programats pels dies 17 d'octubre, 14 de novembre i 19 de desembre. Si hi voleu
participar ens ho podeu fer saber enviant un correu a ceei@ceeilleida.cat

Un moment de la gravació del programa 'Empresaris' d'avui

Jornada sobre impressió 3D per a
professionals aquest dijous 20 de
setembre al PCiTAL
Aquest dijous, 20 de setembre, entre les 11:00 i les 14:00 hores, tindrà lloc a l'edifici CEDICO
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), la jornada Impressió 3D
per a professionals, emmarcada dins del projecte VOLUM, i que impulsa el CEEILleida,
l'empresa INTECH3D, i el GDG Lleida, amb la col·laboració de la firma de disseny industrial
Stimulo.
La jornada té com a objectiu donar a conèixer de primera mà el potencial d’aquesta
tecnologia amb el líder mundial en fabricació d’impressores 3D i es mostrarà la impressora
3D, ULTIMAKER S5, últim model de la multinacional holandesa, líder mundial en la
fabricació d’impressores 3D.
L'acte comptarà amb la presència de Joan Carles Sánchez, de l'empresa Stimulo-Diseño
3D, amb una intervenció amb el títol El dia que el món es va despertar sense disseny, i
Joan Folguera, CEO d'INTECH3D, que donarà a conèixer casos d'èxit en el prototipat
industrial i aplicacions. També hi haurà una taula rodona, on es mostraran dos casos
pràctics i casos d'empreses industrials usuàries de la tecnologia 3D.
Al finalitzar l'acte se sortejaran dos bateries USB per a mòbil i altres usos per gentilesa de
Xtorm de A Solar. El sorteig s'efectuarà entre els tuits que s'hagin generat per promoció
prèvia i durant la jornada amb el hashtag #parc3d. L'assistència és gratuïta però cal que us
inscriviu en aquest Meetup per temes logístics.

Càpsula formativa: Crea i gestiona
la teva web amb Wordpress i
Woocommerce, el 24 i 26 de
setembre al CEEILleida
Crea i gestiona la teva web amb WordPress + Woocommerce és la càpsula
formativa que oferirà el CEEILleida en dues sessions, de quatre hores cadascuna,
programades pel 24 i el 26 de setembre, entre les 16:00 i les 20:00 hores. La càpsula anirà
a càrrec d’Albert Calzada, desenvolupador i programador web. La formació, plantejada de
forma pràctica quasi en la seva totalitat, se centrarà, en el primer dia, en el WordPress i, en
el segon, en el WooCommerce. Inscriu-te enviant un correu a ceei@ceeilleida.cat Més
informació.

Augmenta els resultats d'una fira
internacional per màrqueting digital
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix el pròxim divendres, 21 de setembre, una sessió
que t'ensenyarà com millorar els resultats en una fira internacional. La 'horari de la sessió
serà de les 9:15 a les 13:10 hores i els objectius són:
1. Escollir l’objectiu més adient per a cada fira: visibilitat, contactes, vendes o
fidelització.
2. Escollir eines digitals i les tàctiques que ajudaran a potenciar els objectius desitjats.
3. Planificació d’accions, pressupost econòmic i mesures de control.
La sessió està dirigida a directors, gerents, caps de departament, comandaments
entremitjos i treballadors en general, especialment dirigit per a responsables de
comunicació i departaments d’exportació. Descarrega't el programa

Llistat d'ofertes actives de la Borsa
de Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació
facilitada
per
GLOBALleida

