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Instal·lació de les pantalles de TV
a les sales de reunions del CEEI-2
i CEEI-3
Les sales de reunions del CEEI-2 i del CEEI-3 ja disposen de pantalles de TV, a les
que s'hi pot connectar ordinador portàtil. La instal·lació d'aquests monitors s'ha portat a
terme després de rebre la petició d'emprenedors de disposar d'aquests mitjans tècnics.

Col·locació d'intèrfons al CEEI-2
Continuen els treballs per instal·lar els intèrfons a l'edifici del CEEI-2, uns treballs que
s'han vist una mica endarrerits per causes al·lienes al Ceeilleida. En tot cas, ben aviat
s'instal·laran els intèrfons a cadascun dels mòduls de l'edifici. Tal i com ja us vam
avisar, per instal·lar l'intèrfon serà necessari l'entrada dels operaris que porten a terme
els treballs a cadascun dels vostres mòduls.

Elements recreatius a la sala de
descans del CEEI-3
L'ampliació de la sala de descans del CEEI-3 ha tingut molt bona acceptació entre els
usuaris. L'equipament d'aquesta sala es veurà incrementat amb la instal·lació
d'elements recreatius, en aquest cas un futbolí, i la instal·lació d'equips d'àudio tant al
CEEI-2 com al CEEI-3.

Preguem un bon ús de les
instal·lacions
El Ceeilleida està fent un esforç per millorar el servei als emprenedors, oferint més
mitjans per desenvolupar millor la feina de tots vosaltres i poder gaudir millor dels
merescuts moments de descans. En aquest sentit, us demanem fer un bon ús de les
instal·lacions, dels aparells de TV i els equips d'àudio. Així mateix, per evitar
malentesos, us preguem que soli·liciteu l'ús de les sales de reunions a través del llistat
que hi ha col·locat a les portes d'accès, indicant el dia i l'hora que es volen utilitzar.

Factura electrònica
La nova factura electrònica facilita una informació més detallada sobre la despesa
energètica que es genera en casdacun dels mòduls Això permet, sobretot:
1.- Detectar possibilitats d'estalvi per mals hàbits o mal funcionament de les
instal·lacions per aconseguir un estalvi energètic.
2.- Informar i controlar l'ús energètic de cadascun dels edificis.
3.- Disposar d’informació molt vàlida per negociar els possibles nous contractes amb
les subministradores d’energia.
4.- Conscienciació de l’ús individual de l'energia que es paga.
5.- Implantar campanyes de millora energètica.

Càpsula formativa: Facebook Ads:
configura i gestiona la teva
publicitat a les xarxes socials
Facebook i Instagram.
El pròxim dijous 27 d'abril el Ceeilleda oferirà la càpsula formativa: Facebook Ads:
configura i gestiona la teva publicitat a les xarxes socials Facebook i Instagram,
que anirà a càrrec d'Albert Calzada, i que té com a objectiu aconseguir, amb la menor
invesrió possible i una bona segmentació, fer arribar el teu contingut al teu client
potencial real, i importar la teva línia de contactes (e-mail i/o telèfon) per arribar
exactament al destinatari que vols.
Les inscripcions estan obertes.

