
 
 

Nou newsletter 

intern del Ceeilleida 

 

Bon dia. 

 

A partir d'aquesta setmana, cada dilluns tindreu el Newsletter del 

Ceeilleida al vostre correu, per tal que estigueu informats de tots els 

temes que poden ser del vostre interès. 
 

 

Ampliació de la sala de descans 

del CEEI-3 

 

L'edifici del CEEI-3 disposa d'una nova sala de descans. La sala és molt més gran que 

l'anterior i agrupa en un sol espai el menjador, el servei de vending i una zona de living 

room. Està equipat amb nevera i microones. Amb aquest canvi es busca una millor 

comoditat a l'hora de fer un parèntesi a la feina i potenciar el networking. 

 



 
 

 

Nous intèrfons al CEEI-2 

El CEEI-2 disposarà ben aviat d'intèrfons a tots els mòduls per tal de millorar la 

seguretat de l'edifici i fer més còmode l'accès. Els emprenedors havien demanat en 

vàries ocasions la instal·lació d'aquests aparells.  

Al mateix temps, s'han etiquetat les empreses instal·lades al CEEI-1 a l'intèrfon 

instal·lat al costat de la porta que comunica el passadís amb l'exterior.  
 

 

Més subscripcions de premsa 

A partir de dimarts 4 d'abril s'amplia el número d'exemplars de premsa local que 

arribaran al Ceeilleida. D'aquesta manera, a les sales de descans del CEEI-2 i CEEI-3 

hi haurà un exemplar del diari Segre i un altre del diari La Mañana. Els emprenedors 

del CEEI-1 tenen a disposició els exemplars que estan a la recepció de les oficines 

centrals.  

 

 

Aprovat el pressupost per instal·lar 

pantalles de TV a les sales de 

reunions 

Recentment s'ha aprovat el pressupost per instal·lar pantalles de TV a les sales de 

reunions del CEEI-2 i del CEEI-3, a les que se li podrà connectar ordinador portàtil, tal i 

com ja hi ha a la sala de reunions del CEEI-1. Al mateix temps, s'instal·larà una 

càmara per poder comunicar-se per Skype. La instal·lació d'aquests monitors es 

portarà a terme després de rebre la petició d'emprenedors de disposar d'aquests 

mitjans tècnics. 

 

 



Reportatge sobre les empreses del 

Ceeilleida al Facebook 

Cada dimecres es publica un breu reportatge sobre les empreses instal·lades o que 

han passat pel Ceeeilleida, per tal de divulgar l'activitat de cadascuna d'elles a través 

de Facebook. Fins ara s'han publicat reportatges de les empreses Repaq Packaging 

Consulting i Arum Serveis Ambientals. 

 

 

Segon taller per a la realització 

d'un pla d'empresa 

L'aula de formació del Ceeilleida acull del 3 al 5 d'abril el segon taller de l'any 2017 per 

realitzar un pla d'empresa. El taller, que s'organitza sota l'aixopluc de GLOBALleida, va 

a càrrec del tècnic del Ceeilleida i expert en creació d'empreses, Salvador Pifarré. 

 

http://www.globalleida.org/


 
 

Càpsula formativa: La clau d’una 

estratègia d’èxit: un bon estudi de 

mercat 



Aquest dijous 6 d'abril el Ceeilleda ofereix la càpsula formativa: La clau d’una 

estratègia d’èxit: un bon estudi de mercat, a càrrec de Luis Francisco Casado 

Román, i que té com a objectiu explicar els fonaments de la investigació de mercats en 

màrqueting. Desenvolupar eines i metodologies per conèixer la competència i fer 

anàlisis comparatives. Posar en pràctica sistemes per detectar oportunitats de mercat. 

Descobrir formes d’investigar el mercat i conèixer les fonts a les quals podem acudir 

per obtenir aquesta informació. Establir criteris de control i seguiment de clients. 

 

Les inscripcions estan obertes. 

 

 
 

 

 

              


