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Demà vine a la jornada 'Endavant',
organitzada per GLOBALleida, i
dedicada a l' emprenedoria i
creixement empresarial
GLOBALleida organitza demà dimarts, pel 27 de novembre, una nova edició de la jornada
ENDAVANT, dedicada al món de l'emprenedoria i creixement empresarial. Aquesta jornada
tindrà lloc a l'auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de
Cappont de la UdL i pretén ser un espai per:
• Escoltar experts del
conferències i taules rodones.
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•
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protagonistes.
• Reflexionar sobre la importància de la gestió
organitzacions.
• Ampliar la xarxa de contactes.
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L'acte es desenvoluparà entre les 9.00 i les 13.30 hores. Podeu consultar el programa en
aquest enllaç

Inscripcions

El CEEILleida ofereix el CEEICloud,
un servei als emprenedors que
permet ubicar la seu social d'una
empresa en el viver, i alhora gaudir
de molts serveis
El CEEILleida ofereix als emprenedors el servei de CEEICloud, que permet inscriure la seu
social d’una empresa en el CEEILleida, sense necessitat de llogar cap mòdul. Aquest servei,
d’un cost de només 20 euros mensuals, permet utilitzar les sales de reunions i l’aula de
formació. També s’ofereix servei de recepció de cartes i paqueteria en horari d’oficina,
assessorament, ús lliure de les sales comuns, wifi, i poder acollir-se a beneficis que també
disposen les empreses instal·lades en el CEEILleida, com ara l’assistència a fires, formació,
entre d’altres.

Jornada 'El Joc d'Emprendre per
millorar el món', a la Incubadora de
Bell-lloc
John Amin, CEO d'INTECH3D, empresa instal·lada al CEEILleida, i David Vara, CEO
de Blueindic Solutions, empresa que fins aquest any va estar en el viver, van participar el
passat dissabte en la taula rodona d'emprenedors joves, dins de la jornada El Joc
d'Emprendre per millorar el món, que va tenir lloc en la Incubadora de Bell-lloc, que ho va
organitzar conjuntament amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Amin i Vara van explicar les seves vivències com emprenedors, les seves idees i els seus
projectes, juntament amb Laia Martínez, CEO d'Ingenia Moments; Ricard Bordalba, CEO de
RBF-Automations, i Juliana Fernandes, CEO d'Angá Shop. L'acte va comptar també amb la
presència de dos ponents de prestigi en el món de l'emprenedoria, com Miquel Nadal
(Emorganizer), o Àngel Fulquet (Gamifications Games). Durant la jornada també es va
oferir una taula relacionada amb el sector dels videojocs.

La jornada es va celebrar aquest passat dissabte

Startups Pitch Competition, avui i
demà al Parc Científic de Lleida
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) acull avui i demà, entre les
17:00 i les 20:00 hores, l'Startups Pitch Competition, una oportunitat interessant per a que
les empreses startups participants millorin els seus skills comunicatius de cara a la recerca
de capital com la presentació de l'empresa, així com a explorar nous camins llunyans. Per
participar-hi cal tenir un nivell alt d'anglès, i també es pot participar com a oeints per conèixer
com funciona. Més informació. Si voleu fer qualsevol consulta, podeu contactar amb Andreu
Ibàñez, coordinador dels Laboratoris TIC del PCiTAL. Telèfon 636275699. Correu
electrònic: andreuibanez@gmail.com

Àlex Surroca, de USE IT, en una
entrevista
de
Pimec
Joves
publicada al diari Segre
El gerent de USE IT, Àlex Surroca, explica la seva trajectòria com a emprenedor i l’evolució
de la seva empresa en una entrevista publicada la setmana passada al diari Segre, dins
l’espai de Pimec Joves. Surroca considera en l’entrevista que no hi ha receptes per convertir
una start up en una empresa viable, i recorda que la idea de USE IT, que està instal·lada en
el mòdul 3.13 del CEEILleida, va néixer fa una dècada en la cafeteria de l’Escola
Universitària Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, i de la mà de tres
estudiants universitaris d’informàtica. Podeu llegir l’entrevista aquí

Setmana
de
formació
al
CEEILleida: un taller de pla
d'empresa i càpsula formativa
'Instragram per a empreses'
Aquesta setmana oferim a l'aula de formació del CEEILleida un taller sobre com realitzar un
pla d'empresa, que impartirà el tècnic de GLOBALleida, Josep Maria Barrufet, i la càpsula
formativa Instagram per a empreses, que anirà a càrrec de Mariama Sall. Aquesta càpsula
s'ofereix per tercera vegada aquest mes, donat l'elevat número d'inscripcions que hem rebut.
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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.
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