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Randombox, nova empresa del
CEEILleida
El CEEILleida compta des d'aquest mes de novembre amb una nova empresa emprenedora.
Es tracta de Randombox i la podeu trobar al mòdul 1.9.
Randombox es dedica a la venda de packs de viatges, que inclouen el vol d’anada i tornada
i allotjament a un lloc sorpresa. La destinació es pot triar entre el seu llistat de destinacions,
depenent de l’aeroport d’origen, i dels quals se’n poden descartar els no desitjats. Tant les
ciutats de sortida possibles, les destinacions, com els allotjaments que proposen, es poden
consultar a la web.
És una empresa innovadora que ofereix una nova manera de viatjar que, a més del factor
sorpresa, permet al client seleccionar les dates i anar de viatge durant una curta durada,
sense que el client s’hagi d’ocupar de res més.

Dimecres torna el programa
'Empresaris' al CEEILleida
Ràdio Lleida-Cadena SER emetrà aquest dimecres, 14 de novembre, un nou espai
d'Empresaris, en el que hi intervindran el conseller delegat de GLOBALleida, Oriol Oró; i
les empreses Agropig, Grvppe, i Randombox, instal·lades totes elles en el CEEILleida.
Si ho desitgeu, podeu assistir a la gravació del programa, de mitja hora, que tindrà lloc a
l'aula de formació del CEEILleida a les 11:30 hores. També el podeu escoltar en aquest
enllaç o sintonitzar la ràdio (93.4 i 103.6 Mhz de la FM, o 1.287 Khz de la OM), a partir de
les 13:30 hores.
Si algú de vosaltres voleu dir la vostra en aquest programa, en farem un altre el 19 de
desembre.

La càpsula 'Instagram a les
empreses' tindrà una tercera sessió
el 29 de novembre per l'alt número
d'inscripcions
El CEEILleida oferirà també el dijous 29 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 aquest
dijous, 15 de novembre, i una segona sessió el 22 de novembre, i en els dos casos 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

Curs a la Cambra de Comerç sobre
actualització fiscal i comptable
La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida començarà a oferir avui, 12 de novembre, i els
dies 14, 19 i 21, entre les 16:00 i les 19:45 hores, un curs gratuït sobre actualització fiscal i
comptable.
Objectius del curs:

1. Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.
2. Conèixer les novetats legislatives més destacades.
3. Analitzar la previsió d’avantprojectes i futures reformes legislatives.
Adreçat a:
Caps de departament, comandaments entremitjos i treballadors en general,
especialment dirigit per a responsables de departaments comptables i gestories.

DESCARREGA'T EL PROGRAMA

EM VULL INSCRIURE

Jornada:
'Com
propietat industrial'

gestionar la

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.
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