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Benvinguda als nous emprenedors
en el Primer Vermut de Treball
El Ceeilleida va donar la benvinguda, en el marc del Vermut de Treball celebrat
el passat dijous, als nous emprenedors que s'han instal·lat recentment en el
viver, concretament als de les empreses Flips Media, Synergie i Growing
Together. Ben aviat tindrem entre nosaltres a tres empreses més: Forsys
Software, Pias eComm i Clubjamón.com. En el mateix acte, el delegat de l'Institut
català de Finances, Ivan Vàzquez, es va posar a disposició dels emprenedors
per
informar-los
sobre
els
serveis
que
ofereix
l'entitat.

Els nous emprenedors van explicar la seva activitat

Acció organitza el XXII Fòrum
d'Inversió
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, Acció, ha organitzat pel 6 de juliol
el XXII Fòrum d'Inversió, el punt de trobada d'emprenedors i inversors de
Catalunya i on es voten les millors start-ups de l'any i amb un networking que
triomfa cada any. Pots inscriure't en aquest enllaç

L'estudiant Oriol Vallverdú farà
pràctiques laborals al Ceeilleida
dues setmanes
Des d'avui, i durant dues setmanes, Oriol Vallverdú, estudiant de Batxillerat,
ocuparà el lloc de recepció per atendre les vostres consultes. L'estada de l'Oriol
al Ceeilleida s'emmarca en l'acord amb el Col·legi Maristes Montserrat, perquè
alumnes del seu centre puguin fer pràctiques a empreses i institucions.

Oriol Vallverdú farà pràctiques al Ceeilleida durant dues setmanes

L'aula de descans del CEEI-3
estrena un plafó d'anuncis
L'aula de descans del CEEI-3 disposa d'un nou plafó d'anuncis, que podeu fer
servir els emprenedors per penjar les comunicacions que cregueu que poden ser
d'interès per a la resta de companys.

El nou plafó espera que col·loqueu els vostres missatges

Alumnes del Màster Internacional
de Creació i Accel·leració
d'Empreses
Un grup d'estudiants del Màster Internacional sobre Creació i Acceleració
d'Empreses (MICAE) han visitat el Ceeilleida per conèixer les instal·lacions i els
serveis que oferim. El MICAE l’imparteix la UdL i la Next International Business
School i el cursen una trentena d’estudiants procedents, majoritàriament, de
Llatinoamèrica.

Els estudiants van visitar el mòdul de Cardionlive

El Ceeilleida acull un curs sobre
màrqueting i compravenda
internacional
L'aula de formació del Ceeilleida acull demà dimarts, de 9.30 a 11.30, un curs
sobre màrqueting i compravenda internacional, que s'impartirà a una desena
d'alumnes procedents d'Almenar.

