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Saps que pots utilitzar espais 
d'altres CEEIs de la xarxa ANCES 
per fer les teves reunions?  

 

Quàntes vegades t'has hagut de desplaçar a altres ciutats per presentar el teu 
producte o per entrevistar-te amb algun client, i has hagut de perdre temps 
buscant un espai idoni per fer aquesta reunió tan important per a tu? Doncs 
potser et serà útil saber que pots utilitzar espais comuns ubicats a CEEIs que 
formen part, com el CEEILleida, de la Asociación Nacional de CEEI Españoles 
(ANCES). Aquesta és la solució que van adoptar emprenedors del CEEI 
Guadalajara la setmana passada, que van utilitzar la sala de reunions del CEEI1 
per poder celebrar reunions que tenien concertades a Lleida. 

 

 
Emprenedors del CEEI Guadalajara, al CEEILleida 

http://www.ances.com/
http://www.ceeiguadalajara.es/
http://www.ceeiguadalajara.es/


 

Una assessoria forestal, nova 
empresa del CEEILleida  

 

El CEEILleida compta amb una nova empresa des d'aquesta setmana. Es tracta 
d'una assessoria forestal que s'ha instal·lat al mòdul 2.4. Aquesta és la quarta 
empresa que obre les seves portes aquest estiu al CEEILleida, després de fer-
ho Forsys Software, Mente en Blanco i Sabor a jamón.  
  

 

 

"Les claus per sortir en les 
primeres posicions de Google", 
nova càpsula formativa pel 21-S  

 

Segona càpsula formativa d'aquest setembre al CEEILleida: "Les claus per sortir 
en les primeres posicions de Google", el dijous 21 de setembre, de les 16:00 a 
les 20:00 hores. Anirà a càrrec de Jordi Martínez, consultor en màrqueting digital, 
expert en SEO i SEM. 

 

 

  
 

 

http://mentenblanco.es/
http://www.clubjamon.com/
https://ceeilleida.com/claus-sortir-primeres-posicions-google-nova-capsula-formativa-21-setembre/
https://ceeilleida.com/claus-sortir-primeres-posicions-google-nova-capsula-formativa-21-setembre/


Ajuts per impulsar el teu projecte 
d'innovació 

L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, ha organitzat pel pròxim 18 
de setembre un acte per informar i resoldre dubtes sobre els Cupons a la Innovació 

2017 i donar feedback a les empreses sobre els seus potencials projectes. Aquest acte 

és d'especial interès per a les empreses  amb la intenció de potenciar la innovació, amb 

establiment operatiu a Catalunya, i que tingui una plantilla d’entre 5 i 100 
treballadors. Tindrà lloc a la delegació de Lleida d'ACCIÓ, a la Rambla Ferran, 
1. Per a més informació i inscripcions clica aquí. 
 

http://accio.gencat.cat/cat/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2017/09/cupons-innovacio-lleida-setembre.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa17-114&utm_medium=titol

