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Experiència positiva de Kopen 
Software en l'acte final del 
programa ANCES Open Innovation 

 
Kopen Software va participar el passat dijous 30 de maig en l’acte final del programa 
ANCES Open Innovation, on joves empreses, després de superar una fase prèvia, 
van presentar el seu projecte innovador a grans empreses tractores, com ara Grupo 
Fuertes, Soltec, Gonvarri, Liberbank, Capsa Food (Central Lechera Asturiana), 
Grupo García Carrión, Enagas, CEU IAM, Iberdrola i Central de Reservas. 
Precisament a aquesta darrera, Kopen Software va presentar-li un innovador 
sistema de facturació per a agències de viatges, que va causar molt bones 
sensacions, tal  i com van afirmar els responsables de Central de Reservas. Tot i no 
seleccionar el projecte de Kopen Software, Central de Reservas ha manifestat el seu 
interès per mantenir contactes amb l’startup del CEEILleida per establir futures 
col·laboracions, un fet que ha estat valorat molt positivament pel director tècnic de 
Kopen Software, Sergi Almacellas. 

 
Sergi Almacellas durant la seva exposició a Madrid 

https://www.kopen.es/


CrossPoint i Randombox, 
seleccionades per participar en el 
programa Lleida Startup  
Les empreses CrossPoint i Randombox han estat seleccionades per participar en el 
programa Lleida Startup, que impulsa GLOBALleida, pensat per a empreses en fase inicial, 
que ha de permetre reforçar el model de negoci, incrementar el nombre de clients, 
augmentar la facturació i aconseguir un posicionament de marca. El programa, adreçat a 
start-ups i/o PIME que tinguin un producte o servei innovador i menys de 5 anys de vida, 
tindrà una durada aproximada de 8 mesos.  

 

   

 
 

 

Avui, taller de pla d'empresa, i el 13 
de juny, la càpsula 'Com trobar 
clients que em comprin'  

 
El CEEILleida ofereix entre avui i dimecres un nou taller sobre com elaborar un pla 
d'empresa, que anirà a càrrec del tècnic i expert en creació d'empreses Salvador Pifarré. 
Així mateix, el dijous 13 de juny, l'aula de formació acollirà la càpsula Com trobar clients 
que em comprin, que anirà a càrrec de Laia Martínez Bagué, emprenedora i fundadora 
d'Ingenia Moments, que té com a objectiu endinsar-se en el “fantàstic món dels clients”. 
Analitzar què hi ha en el seu cap, com pensa, o què vol, ja que aquí potser aquí està la clau 
de tot plegat. Tot això s’intentarà esbrinar amb recursos i activitats pràctiques, amb la 
intenció que puguin servir en el teu dia a dia. Per a inscripcions, enviar el DNI escanejat al 
correu ceei@ceeilleida.cat 

 

mailto:ceei@ceeilleida.cat
https://www.crosspoint365.com/
https://www.randombox.es/
https://ceeilleida.com/com-trobar-clients-que-em-comprin-la-capsula-formativa-del-13-de-juny-al-ceeilleida/


 Com pots donar més valor a la teva 
empresa? Vine a aquest curs de la 
Cambra de Comerç  

 
L'àrea d'habilitats directives i recursos humans de la Cambra de Comerç de lleida oferirà el 
7 i 14 de juny, entre les 9:00 i les 13:30 hores, el curs Storywriting & Storetellin. Com donar 
més valor a la teva empresa, que anirà a càrrec de Jordi González, professor de màrqueting 
i publicitat a la Universitat de Barcelona. Expert en Comunicació, Mk Digital i Xarxes Socials. 

 
 

 
 

Curs a Pimec sobre la Llei de 
Protecció de Dades    

 
La Pimec ha organitzat un curs subvencionat de 15 hores sobre la Llei de Protecció de 
Dades, amb l'objectiu de conèixer els fonaments de la normativa, la seva aplicació, com 
afecta a la teva empresa, passos i eines pràctiques. El curs serà els dimecres 19 i 26 de 
juny i 3 de juliol, de 9:00 a 14:00 hores. Més informació   

 

 
 

 

 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/llei-proteccio-dades_lleida_fs2018-1301?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cursos_lleida_29maig2019
https://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&refid=2260&Itemid=177&referencia=Taller%20Personal%20Pitch.%20si%20no%20comuniques%20la%20teva%20marca%20personal....%20alg%C3%BA%20altre%20ho%20far%C3%A0%20per%20tu&PHPSESSID=s5h5ldavubf96ddvltilni2322
http://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/llei-proteccio-dades_lleida_fs2018-1301?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cursos_lleida_29maig2019


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

 
 

http://www.globalleida.org/ocupacio/

