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Vols conèixer les prestacions que
ofereix Instagram a les empreses?
Vine a la càpsula formativa del 22
de novembre
El CEEILleida oferirà el dijous 22 de novembre, entre les 16.00 i les 18.00 hores, la càpsula
formativa Instagram per a empreses, que anirà a càrrec de Gemma Masó, directora de
projectes Xtrategics. Una primera sessió d'aquesta càpsula s'ofereix el 15 de novembre,
però en aquest cas les places ja estan esgotades.
En aquesta sessió s’explicarà com poder conèixer les funcions més útils d’Instagram per a
les empreses; què és i perquè serveix; com utilitzar-lo; el màrqueting a Instagram; tipus de
publicacions; com anunciar-se a Instagram; consells i bones pràctiques; eines de
monitoratge, i exemples de campanyes destacables. Inscriviu-vos a ceei@ceeilleida.cat

GLOBALleida us convida avui
aquesta tarda al CONNECTA Lleida
Business.
La jornada empresarial CONNECTA Lleida&Business se celebra avui dilluns, a partir de les
18.15 hores, a la Llotja de Lleida, amb l’objectiu de donar veu a les empreses i crear noves
formes de relació per potenciar l’economia del territori. La II Jornada CONNECTA està
emmarcada dins els programes de creixement empresarial de GLOBALleida, que agrupen
des d’autònoms i micropimes, a pimes o startups. Reunirà una cinquantena d’empreses,
que participaran en una sessió de networking empresarial, dinamitzat per Rosaura Alastruey,
i una ponència d’Àlex Rovira, oberta al públic, sota el títol El món que ve, tendències i
humanització.
La Jornada també serveix per reconèixer la participació, esforç i implicació de les empreses
que han participat en els programes empresarials de GLOBALleida. Més informació i
inscripcions

Gran trobada a Lleida de la micro,
petita i mitjana empresa
PIMEC Lleida organitza la gran trobada de la petita i mitjana empresa de Lleida, que tindrà
lloc el dijous 8 de novembre al Palau de Congressos de La Llotja de Lleida, a partir de les
15:00 hores.
Aquesta serà la trobada per a l’empresari i empresària de la micro, petita i mitjana
empresa, així com per als treballadors autònoms del territori. Un espai per a compartir
experiències, generar noves sinergies i fomentar el networking entre els empresaris i
empresàries del territori per encaminar-nos cap al futur de les pimes. Més informació i

inscripcions

Jornada a Lleida: Tot el que cal
saber per gestionar la propietat
industrial
Si tens necessitats o inquietuds en l’àmbit de la propietat industrial, no et perdis la jornada
Propietat industrial per a pimes el 15 de novembre vinent, entre les 10.00 i les 13.00 hores,
a la delegació d'ACCIÓ a Lleida. Coneixeràs la situació actual de l’ús de la propietat
industrial, especialment de les patents, en l'entorn econòmic més proper i en l'internacional.
També s'analitzaran les opcions de rendibilitat dels actius intangibles que estan protegits
per les eines de propietat industrial. Presentarem casos de bona i mala gestió i comptarem
amb un espai de debat on podràs exposar les teves opinions i dubtes. Aquesta jornada
s'organitza en el marc d’activitats del projecte Enterprise Europe Network, del qual ACCIÓ
forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

R+D+I, la confluència de la UdL i les
empreses de Lleida
L'edifici CEDICO del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) acull
aquest dimecres, 7 de novembre, la jornada R+D+I, la confluència de la UdL i les
empreses de Lleida, una jornada dirigida a les empreses de Lleida i el seu entorn i que té
com a objectius:
• Donar una visió actual i realista de la investigació i transferència de tecnologia dels
diversos centres de la Universitat de Lleida, així com de l’actualitat en matèria R+D+i
per a les empreses.
•

Descripció de casos on es puguin conèixer les possibilitats d'ajuts i finançament.

•

Experiències en la configuració i realització dels projectes d'inversió i d’R+D+i.

•

Els incentius fiscals. Present, futur i forma d'assegurar l'admissió per l'AEAT.

Més informació

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

