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Nova edició de la jornada
‘Endavant’,
organitzada
per
GLOBALleida, sobre emprenedoria
i creixement empresarial, dimarts,
27 de novembre
GLOBALleida ha organitzat pel 27 de novembre vinent una nova edició de la jornada
ENDAVANT, dedicada al món de l'emprenedoria i creixement empresarial. Aquesta jornada,
que tindrà lloc a l'auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus
de Cappont de la UdL, pretén ser un espai per:
•

Escoltar experts del món econòmic, universitari i empresarial amb
conferències. i taules rodones.

•

Conèixer experiències emprenedores en la veu dels seus
protagonistes.

•

Reflexionar sobre la importància de la gestió del talent en les
organitzacions.

•

Ampliar la xarxa de contactes.
L’acte es desenvoluparà entre les 9:00 i les 13:30 hores. Podeu consultar el
programa en aquest enllaç

Inscripcions

Agropig, Grvppe, Randombox i
GLOBALleida, protagonistes a
'Empresaris' de Ràdio Lleida
Les empreses Agropig, Grvppe i Randombox, i el consorci GLOBALleida, van ser
protagonistes del programa 'Empresaris' que es va emetre des de la nostra aula de formació
el passat 14 de novembre. Podeu escoltar el programa sencer en aquest enllaç.
Si esteu interessats en el pròxim programa 'Empresaris', que s'emetrà des del CEEILleida
el dimecres 19 de desembre, ens ho indiqueu al correu ceei@ceeilleida.cat

El programa es va emetre des de l'aula de formació del CEEILleida

INTECH3D explica a l'Institut
Torrevicens les avantatges de
disposar d'una impressora 3D a
l'aula
INTECH3D ha estat ponent aquest passat dissabte en la jornada 'Tastets Steam', que va
tenir lloc a l'Institut Torrevicens de Lleida, i que va tractar temes tan diversos com la
impressió 3D, la robòtica, l'astronomia o la creativitat. En aquesta jornada, el representant
de l'empresa, Francesc Adell, va explicar disposar d'una impressora 3D en una aula permet
capturar la imatge i la creativitat dels alumnes, fomentar el treball en equip, i fer l'aprenentage
més diverit.

Francesc Adell va explicar les avantatges de la impressió 3D a l'ensenyament

Ja t'has baixat dos aplicacions que
et poden ser molt útils?
Aplicació Ei!: Amb aquesta aplicació podeu enviar-nos les incidències i suggeriments que
puguin sorgir, i estar informats de les diferents qüestions que us afecten. L'aplicació Ei! és un
canal de comunicació per a tots els emprenedors del viver, que us la podeu descarregar a
través de l'AppStore i Google Play. Ah!, i si voleu estar informats dels ajuts i subvencions
que us podeu acollir com a empresa, l'aplicació Ei! us enviarà una notificació.

Eboca Wallet: Si voleu utilitzar les màquines de vending amb comoditat i sense utilitzar
monedes, aquesta aplicació us permet comprar el producte a través del telèfon mòbil, poden
triar entre una gran varietat de cafès, menjar i beure. Amb aquest sistema acabem amb
prpblema de no poder comprar allò que et ve de gust per falta de monedes.

Al costat de les màquines de 'vending' també hi trobareu una font d'aigua

Jornada per a l'emprenedoria jove:
El joc d'emprendre per millorar el
món'
La Incubadora d'Empreses de Bell-lloc acollirà dissabte vinent, 24 de novembre, la Jornada
gratuïta matinal d'Emprenedoria que tindrà lloc a la Incubadora d'Empreses de Bell-lloc,
organitzada conjuntament amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Sota el títol El joc d'emprendre per millorar el món i amb dos ponents de
prestigi en el món de l'emprenedoria, com Miquel Nadal (Emorganizer), o Àngel Fulquet
(Gamifications Games), s'oferiran dos taules rodones d'exemples de 8 emprenedors i
emprenedores joves d'arreu de la província de Lleida, que explicaran les seves vivències
com emprenedors/es, les seves idees, els seus projectes emprenedors, una taula
relacionada amb el sector dels videojocs i l'altra taula relacionada amb empreses de diversos
sectors
Aquesta jornada està adreçada especialment als joves, però hi pot participar qualsevol
persona interessada en la temàtica. Inscripcions

L'expert
respon

en

internacionalització

Tens preguntes sobre la fiscalitat en les teves exportacions? Vols saber
quines certificacions necessites per exportar el teu producte a un cert país? Saps
quina documentació et cal per exportar fruita als països nòrdics? Tens dificultats per
entendre els tràmits que et demanen a la duana mexicana? Saps si el teu importador
necessita una llicència per rebre material a Austràlia? Si tens dubtes sobre la teva
internacionalització a qualsevol país, el 27 de novembre vinent tens a la teva disposició
diferents experts en internacionalització i comerç internacional que resoldran els teus
dubtes en reunions personalitzades. Cada expert està especialitzat en un àmbit, en fer la
inscripció podràs demanar amb quin vols reunir-te i explicar-nos la teva consulta.

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

