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La
consellera
d'Empresa
i
Coneixement, Àngels Chacón,
visita
aquest divendres
8
el
CEEILleida. Esperem comptar amb
la teva presència.
La consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón,
visitarà el CEEILleida el pròxim divendres 8 de febrer, a les 7 de la tarda, per conèixer les
empreses que hi ha instal·lades, i els vostres projectes i inquietuds.
Per aquest motiu, esteu convidats a assistir a l’acte que farem amb la consellera a l’aula de
formació del CEEILleida. Serà una trobada informal i de diàleg entre la consellera i vosaltres,
i en la qual tindreu l’ocasió de consultar i preguntar qüestions que són de la vostra inquietud.
Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència i participació en aquest acte, perquè
creiem que és una gran ocasió per tractar temes que us preocupen com a emprenedors
davant d’una personalitat, com és la consellera d’Empresa i Coneixement.
Si encara no ens heu confirmat la vostra assistència a l'acte, preguem que ens ho digueu
entre avui dilluns i demà dimarts, i ens indiqueu el número de persones de la vostra empresa
que hi assistireu, a través del correu electrònic jjover@ceeilleida.cat o bé personalment a les
oficines del CEEI. Esperem comptar amb la presència de tots vosaltres.

Invelon Technologies ha estat
seleccionada per exposar en el saló
4 Years From Now, dins del Mobile
World Congress
L’empresa Invelon Technologies, instal·lada en el mòdul 1.3, ha estat seleccionada per
participar en el saló 4 Years From Now (4YFN), un event de referència per a les startups
tecnològiques, que se celebrarà del 25 al 27 de febrer a Fira de Barcelona, i que està
organitzada pel Mobile World Congress.
Invelon Technologies desenvolupa solucions de realitat virtual i realitat augmentada, amb
les tecnologies més innovadores.
Per la seva part, 4YFN és la plataforma de negoci que permet a startups, inversors,
corporacions i institucions públiques descobrir, crear i llançar noves iniciatives conjuntes.
Ofereix possibilitats de connexió úniques, com activitats de networking, tallers sobre
habilitats tècniques, congressos, accés a la comunitat i programes d'innovació oberta.

L'equip humà d'Invelon Technologies

Atenció!: vols donar a conèixer la
teva 'startup' davant 650 persones
en un sol dia?
Donar a conèixer la teva startup davant de 650 persones en un sol dia, bona part d’elles
inversores, no és gens fàcil. Hauries d’aconseguir un espai on reunir-les i el poder de
convocatòria suficient perquè s’hi presentessin. Abans que comencis a buscar-lo, tenim una
bona notícia: ja hem preparat aquesta oportunitat per a tu en la nova edició delFòrum
d’Inversió d’ACCIÓ, el millor lloc per donar força a la teva startup!
Enguany se celebrarà el 8 de maig, però des d’ara comencem a buscar les millors startups
del país perquè expliquin el seu projecte davant d’un auditori ple de gent interessant. T’hi
atreveixes?
Amb més de vint anys de trajectòria, el Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ és l’esdeveniment de
referència per a startups i inversors. En un sol dia, 21 empreses emergents tindreu
l’oportunitat de donar-vos a conèixer i rebre feedback de 18 inversors. Tot plegat amanit amb
un networking continu, amb més de 400 reunions concertades i moltes més d’espontànies.
Vols ser una de les startups que pugen a l’escenari?
No t’adormis! Dona força a la teva startup i presenta la teva candidatura abans del 17 de
febrer!
DÓNA FORÇA LA TEVA STARTUP!
Més informació

Ets
autònom?
El
programa
Consolida't et pot interessar
El Col·legi d’Economistes de Catalunya promou, amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, un projecte del Programa Consolida’t de suport a la consolidació, l’enfortiment i
la reinvenció del treball autònom.
Aquest programa és gratuït i té per objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per
a la millora de la gestió empresarial. Està previst que hi participin 72 persones autònomes
de les quatre demarcacions catalanes, que seran assessorades per 4 persones expertes
(una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació
especialitzada en diferents matèries. Més informació i inscripcions.

Càpsula formativa per saber
gestionar la teva publicitat a les
xarxes
socials
Facebook Ads: configura i gestiona la teva publicitat a les xarxes socials Facebook i
Instagram és la càpsula que oferirem al CEEILleida el 12 i 14 de febrer vinent, entre les
16:00 i les 20:00 hores. El curs, que anirà a càrrec d'Albert Calzada, té com a objectiu
ensenyar com crear, configurar, segmentar i medir resultats dels nostres anuncis a
Facebook i Instagram. Podeu sol·licitar la inscripció enviant el vostre DNI escanejat al correu
ceei@ceeilleida.cat

Jornada al CEEILleida sobre les
novetats del règim especial
d'autòinoms i fiscalitat
Vols conèixer les darreres novetats sobre el règim especial d'autònoms i la seva fiscalitat?
Vine a la jornada organitzada per l'Associació Multisectorial d'Autònoms de les Terres de
Lleida (AMALL) i la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) que
tindrà lloc el dimecres 13 de febrer, entre les 16:00 i les 17:30 hores a l'aula de formació
del CEEILleida.
Per
a
inscripcions,
envieu
sol·licitud
al
correu
electrònic ceei@ceeilleida.cat

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

