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Empreses de la Xarxa CEI, a la
Fira de Sant Miquel
Una desena d'empreses de la Xarxa de CEIs estaran presents a l'estand que
GLOBALleida habilitarà amb motiu de la Fira de Sant Miquel de Lleida, que se
celebrarà del 28 de setembre a l'1 d'octubre. Si voleu invitacions per a la Fira de
Sant Miquel, podeu passar per la recepció del CEEILleida i us en donarem.

Noves claus per accedir a l'edifici
del CEEI-2
Dins del pla de millores de les infraestructures del complex de la Caparrella, els
serveis de manteniment de la Diputació de Lleida han canviat els panys de les
portes que donen accés al CEEI-2. Amb aquest canvi, una sola clau obrirà tres
portes. Si encara no disposeu de les claus noves podeu passar per la recepció
del CEEILleida a buscar-les.
Cal afegir que, en breu, es procedirà a una millora del control d'accés als edificis
del complex.

Podeu passar per recepció a buscar les noves claus

La seguretat és cosa de tothom.
Tanquem les portes quan pleguem
de treballar
El CEEILleida disposa dels equips d'emergència pertinents per intentar evitar
qualsevol incident desagradable, com poden ser els robatoris. Però aquestes
mesures es poden veure reforçades si tothom vetlla per la seguretat. Una bona
mesura és la de tancar les portes d'accés als edificis del CEEILleida quan
pleguem de treballar. Tothom hi sortirà guanyant.

"Les claus per sortir en les
primeres posicions de Google",
càpsula formativa
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.

Taller pràctic de solucions TIC que
ajuden a la teva empresa
La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida ofereix aquest dijous un taller pràctic
de solucions TIC que ajuden a la teva empresa. Més informació.

