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Dimecres escolta 'Empresaris' de
Ràdio
Lleida,
amb
Aerofor,
Crosspoint365, Mente en Blanco i
la Cambra de Comerç de Lleida
Les empreses Mente en Blanco, Aerofor i CrossPoint365 són les protagonistes, juntament
amb la Cambra de Comerç de Lleida, del programa Empresaris que Ràdio Lleida-Cadena
SER, emetrà aquest dimecres 17 d'octubre a les 13:30 hores (93,4 Mhz i 103,6 Mhz de la
FM). El programa es va gravar fa uns dies a l'aula de formació del CEEILleida. Ja sabeu
que si algú de vosaltres esteu interessats en participar en un futur programa ho podeu
fer saber enviant un correu a ceei@ceeilleida.cat

Imatge de la gravació del programa a l'aula de formació

Càpsula formativa pel 25 d'octubre:
"Com captar clients a través de
Google i xarxes socials en pilot
automàtic"
El dijous 25 d’octubre, entre les 16:00 i les 20:00 hores, oferim al CEEILleida la càpsula
formativa Com captar clients potencials a través de Google i xarxes socials en
pilot automàtic. La sessió anirà a càrrec de Raül Lucena Talavera, especialista en
màrqueting digital, i té com a objectiu saber com fer servir les xarxes socials per tal que
siguin una eina per difondre la teva marca, donar-te a conèixer a clients potencials i
aconseguir que contactin amb tu. Per a inscripcions, podeu fer la vostra sol·licitud al correu
electrònic ceei@ceeilleida.cat

Recorda, dilluns 22 d'octubre tens
jornada
de
finançament
a GLOBALleida
GLOBALleida acull el dilluns 22 d'octubre una jornada de finançament orientada a projectes
basats en models de negoci innovadors o amb clares avantatges competitives i de projectes
de R+D+i i empreses de base tecnològica. Representants de l’Empresa Nacional de
Innovación (ENISA) i el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) explicaran
les característiques bàsiques dels seus productes i instruments financers i es podrà tenir
una entrevista personal amb ells, si prèviament has fet la inscripció a les entrevistes
individuals.

Accions formatives a la Cambra de
Comerç de Lleida que et poden
interessar

Ofertes de la Borsa de Treball de la
Plataforma
Virtual
d'Ocupació
facilitada per GLOBALleida

