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AM
Domotics, Spaceboost
i
Solenver, expliquen la seva activitat
a 'Empresaris', de Ràdio Lleida
Les empreses AM Domotics, Solenver i Spaceboost, les tres instal·lades al
CEEILleida, han estat les protagonistes del programa Empresaris que Ràdio Lleida
Cadena SER ha emès des de l’aula de formació del CEEI aquest dimecres, conduït
per la periodista Mercè March.
AM Domòtics és una empresa dedicada a la programació de cases intel·ligents a
través de la domòtica. A través d’una tecnologia senzilla, es pot gestionar de forma
remota i confortable per a l’usuari els diferents equips i instal·lacions domèstiques
d’un habitatge, com ara la calefacció, les persianes, la il·luminació o equips de so,
entre d’altres.
Solenver ofereix les millors solucions energètiques per a cada client. Estan
especialitzats en instal·lacions solars fotovoltaiques, però també tenen experiència
en instal·lacions renovables en general, tals com energia solar tèrmica per a aigua
calenta sanitària i calefacció, biomassa o mini eòlica.
Per la seva part, Spaceboost és una plataforma d’automatització i optimització de
campanyes publicitàries a Google Ads, Bing & Amazon. Més d’11.000 usuaris a tot
el món ja utilitzen el programari, serveis i suport estratègic de Spaceboost per
transformar la forma en que atreuen, converteixen i convencen als seus clients.

David Castarlenas (Solenver), Albert Morcillo (Spaceboost) i Àlex Mesa (AM Domotics)

Randombox estrena mòduls en el
CEEI-3 i Kopen Software es
trasllada al CEEI-1
Randombox, fins ara al CEEI-1, s'ha traslladat als mòduls 3.1 i 3.2, on fins fa poc ocupava
Synergie, que s'ha traslladat a unes oficines del centre de Lleida. Per la seva part, Kopen
Software, fins ara al CEEI-2, s'ha instal·lat al mòdul 1.9, on fins ara hi havia Randombox.

INTECH3D destaca en el saló
Graphispag la revolució de la
impressió 3D en el packaging
L'empresa INTECH3D va participar la setmana passada en el saló Graphispag 2019, que va
tenir lloc en el Recinte Gran Via de Fira de Barcelona. El cap executiu d'INTECH3D, Joan
Folguera,va manifestar que el món del packaging "està descobrint nous mètodes més
rentables per al prototipatge ràpid", destacant la "gran revolució" que està suposant la
impressió 3D en el packaging i les seves "sorprenents aplicacions en la producció de
prototips, motllos i peces de maquinària".

Joan Folguera, intervenint en la gTalk de Graphisppag 2019

Fes una autoavaluació del teu
negoci
Des de la Xarxa Catalunya Emprèn i en col·laboració amb el Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat, volem compartir amb tu una eina elaborada per la Direcció
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme, que et permetrà realitzar una avaluació del teu negoci. Pots accedir-hi en aquest
enllaç.
Aquesta eina s’adreça a persones propietàries de petites i mitjanes empreses i a persones
empresàries autònomes, i serveix per realitzar una avaluació del negoci per avançar-se a
possibles dificultats que poguessin sorgir i fer una primera autodiagnosi.
Desitgem que et sigui d’utilitat!!!

Catalunya Emprèn et convida
al Startup Grind Tech, la major
xarxa
mundial
d'emprenedors
Catalunya
Emprèn
et
convida
al Startup
Grind
Tech
Conference:
l'esdeveniment que connecta la major xarxa mundial d'emprenedors amb Barcelona.
•
Startup Grind Tech serà un punt de trobada entre inversors i creadors de
startups tecnològiques, a més d'una acció per fomentar la connexió de negocis entre
Barcelona i la resta del món.
•
L'esdeveniment comptarà amb ponents de reconeixement internacional en el
sector financer, així com amb el testimoni d'emprenedors d'èxit.
Tindrà lloc els dies 8 i 9 d'abril a Barcelona, atraurà a més de 800 participants de diferents
nacionalitats, i prop d'un centenar d'inversors. Els 20 ponents de l'esdeveniment són
emprenedors d'èxit, com els fundadors Carlota Pi de Holaluz, Cecilia Tham de MOB
Barcelona i AllWomen, Daniel Lopez d'Bitnami, Juan Margenat de Marfeel o Derek Anderson
de Bevy, directors de tecnologia d'empreses multinacionals com Guayente Sanmartín d'HP
i Jorge Herrero d'eBay i inversors experts com Christopher Pommerening d'Active Venture
Partners, Montserrat Vendrell d'ALTA Life Sciences i Jaume Novoa de K Fund. Més
informació.

Impulsa el teu projecte d’innovació:
convocatòries d’ajuts i serveis
Vols impulsar els teus projectes d’R+D a escala internacional?
Vine a aquesta sessió i coneix les oportunitats de finançament d’ACCIÓ per participar en
projectes d’R+D internacionals i incorporar talent especialitzat. També t’informarem sobre
com podem ajudar-te en la cerca de socis tecnològics internacionals. Més informació

Organització personal i gestió
eficaç del temps, la càpsula
d'aquest dijous al CEEILleida
El CEEILleida ofereix aquest dijous, 4 d’abril, la càpsula formativa, Organització
personal i gestió eficaç del temps, una formació que anirà a càrrec d’Óscar Becerril i
Maria del Olmo, formador de Tàctica 360º, i que té com a objectiu descobrir les tendències
personals en la pròpia gestió del temps. La sessió es portarà a terme entre les 16:00 i les
20:00
hores. Encara
us
podeu
inscriure enviant el
DNI
escanejat
al
correu ceei@ceeilleida.cat
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