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Kopen Software estarà dijous a
l'acte final del Programa ANCES
Open Innovation
L’empresa Kopen Software participarà aquest dijous a l'acte final del Programa ANCES
Open Innovation, on empreses de diferents sectors presenten els seus projectes d’innovació
tecnològica a 11 grans empreses de renom. El director tècnic de Kopen Software, Sergi
Almacellas, presentarà un programa de facturació especialment dissenyat per a agències
de viatges, davant la firma tractora Central de Reservas, en un acte que es farà en la seu de
CEU IAM Business School de Madrid, al costat de dos finalistes més: Oppidum TIC d’Aragó
i IPaidThat, de França. Els guanyadors tindran la possibilitat de continuar la relació amb
l'empresa tractora i establir projectes de col·laboració en el futur.

Sergi Almacellas és el director tècnic de Kopen Software

Invelon Technologies participa en el
saló DES Show, referent mundial
de l'empresa digital
L'empresa INVELON Technologies va estar present entre el 21 i el 23 de maig en el saló
DES Digital Enterprise Show, que va convertir Madrid en la capital mundial de l'empresa
digital, i que va ser visitada per més de 25.000 professionals de 50 països, entre ells experts
de l'OTAN, la CIA, Telefónica o El Corte Inglés.
Invelon ha exposat les seves solucions de realitat virtual per a departaments de disseny. Per
als responsables d'Invelon, la realitat virtual (així com també la realitat augmentada) està
cada vegada més present en empreses i negocis de tota mena. Una tecnologia que es troba
en el punt de mira que permet treballar d'una forma més eficient, visual i interactiva. I un
gran exemple d'això són els departaments de disseny, els quals es beneficien de la realitat
virtual per poder visualitzar millor el treball realitzat.

Estand d'Invelon al DES Digital Enterprise Show de Madrid

El CEEILleida celebra el seu
Consell Directiu i la Junta de
Patrons
El CEEILleida ha celebrat recentment el seu Consell Directiu i Junta de Patrons, en els que
s’ha aprovat la liquidació de comptes, l’auditoria i la memòria de l’exercici 2018, i s’ha ratificat
la incorporació de noves empreses en el viver en el que portem d’any 2019. Les reunions
van estar presidides pel diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Enric Mir.

La reunió va tenir lloc a l'aula de formació

Programa sobre el sector dels
drons, aquest dimecres dia 29 a
'Empresaris', de Ràdio Lleida
El sector dels drons estarà present en el programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena
SER, organitzat conjuntamnet pel CEEILleida i GLOBALleida. En la taula hi estaran presents
les empreses Aerofor, instal·lada en el CEEILleida; Albice Fruits, empresa que utilitza els
drons per gestionar les plantacions fructícoles, i l'associació Lleida Drone, instal·lada en el
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny.

Vols saber perquè la Xina és una
oportunitat de negocis?
La Cambra de Comerç de Lleida oferirà aquest divendres, 31 de maig, la jornada de mercat
Xina, una oportunitat de negocis, a través d'una ponència que anirà a càrrec de Lourdes
Casanova, Senior Lecturer and Director Emerging Markets Institute, Cornell S.C. La jornada
començarà a les 9:15 hores, i està previst finalitzar a les 12:30 hores amb precs i preguntes.
La inscripció és gratuïta.

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

