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El CEEILleida et convida a un cafè
a la setmana durant dos mesos
Durant els mesos de març i abril, el CEEILleida convida a un cafè a la setmana a tots els
treballadors de les empreses que estan instal·lades en el viver. Aquesta iniciativa l'hem
impulsat per tal que tot el personal emprenedor conegui els productes de qualitat, ecològics
i de comerç just que ofereixen les màquines Eboca Wallet que tenim instal·lades al CEEI-2
i al CEEI-3.
Per poder fer les consumicions que et regala al CEEILleida, passa't per les oficines
centrals del CEEI per recollir el teu token moneda

Per poder consumir els productes no cal que tingues calderilla. Si et descarregues
l'aplicació d'Eboca Wallet, a més de poder pagar sense moneda, tens dos cènctims de
descompte en cada consumició. Així mateix, només descarregant l'aplicació, ja disposes
de 50 punts de regal.

Tres empreses del CEEILleida
exposen aquesta setmana al Mobile
World Congress
Tres empreses del CEEILleida viuen aquesta setmana l'experiència d'estar presents, com a
expositors, en salons del Mobile World Congress, que se celebren aquesta setmana a
Barcelona.
D'una banda, Invelon Technologies serà una de les empreses que oferirà els seus productes
al 4YFN, la plataforma de negoci de startups organitzada pel Mobile World Capital Barcelona
que permet a startups, inversors, corporacions i institucions públiques descobrir, crear i
llançar noves iniciatives conjuntes.
Per la seva part, INTECH3D està avui dilluns en un estand en el 4YFN, i tornarà a estar
present, a l'igual que l'any passat, en el YoMo: The Youth Mobile, del 26 de febrer al 2 de
març, amb la intenció de motivar i inspirar a les futures generacions a través de la tecnologia,
ciència i matemàtiques.
Així mateix, Aerofor estarà del 25 al 28 al MWC, exposant els seus productes sobre el món
del dron al costat de l'empresa Airk Drones de Sabadell.

Quina nota posaries al servei
d'internet del CEEILleida? Contesta
aquest qüestionari
Amb aquest qüestionari volem conèixer la vostra opinió sobre el funcionament del servei
d’internet que ofereix el CEEILleida als emprenedors. És molt breu i la informació que
n'esperem obtenir es molt important per a tothom, ja que ens permetrà continuar millorant el
servei que us oferim. Evidentment, es anònima, però si vols ens podràs dir qui ets, si vols
que comentem amb tu el perquè de les teves respostes. Contesta el qüestionari en aquest
enllaç o a través del codi QR de sota.
Moltes gràcies per la teva ajuda!!!

Aquesta setmana, torna la ràdio al
CEEILleida
Aquesta setmana torna a emetre's el programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena
SER des de l'aula de formació del CEEILleida. El programa, que es gravarà entre les 11:00
i les 11:30 hores, estarà dedicat al sector de la biotecnologia, i comptarà amb la presència
de les empreses Biomeb, Nutrigenómica David de Lorenzo, les dues instal·lades al PCiTAL;
Espirulina.BIO, del CEI Almenar, i DàLiT Natura, del CEI Cervera.

El 13 de març, descobreix els
secrets de l'èxit
La Cambra de Comerç de Lleida us convida a la 2ª edició del Business Secret Day que es
celebrarà el 13 de març a Lleida. Es tracta d’un espai de reflexió i trobada empresarial, amb
5 conferències d’especialistes d’alt nivell que oferiran a les empreses del territori una visió
pràctica dels secrets a aplicar per ser una companyia capdavantera.
Entrada gratuïta. Inscripcions

Mindfulness per la millora personal
i professional, la càpsula que oferirà
el CEEILleida el 21 de març
L'aula de formació del CEEILleida acollirà el 21 de març la càpsula formativa Mindfulness
per la millora personal i professional, que anirà a càrrec de l'experta en Coaching per la
Universitat de Lleida, Àngels Revenga. La sessió oferirà una introducció al Mindfulness,
quins avantatges ens aporta en el nostre dia a dia i fer veure que practicar el Mindfulness
ens pot ajudar en l’emprenedoria i el lideratge. La sessió es portarà a terme entre les 16:00
i les 20:00 hores. Inscripcions al correu ceei@ceeilleida.cat, enviant el DNI escanejat.
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