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Atenció, fins l'1 de juny podeu
reservar espai a les fires Sant
Miquel i Municipàlia
Encara esteu a temps per reservar espai a les fires de Sant Miquel i
Municipàlia. Tal i com us vam dir la setmana passada, la reserva es pot fer fins
l'1 de juny. GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant Miquel i un altre
a Municipàlia per a que tots els que ho desitgeu pugueu estar presents a
l’estand comú. GLOBALleida us ofereix un espai propi dins de la zona per a
empreses de la Xarxa de CEIs l’estand que el consorci ha contractat. L’únic
requisit és que l’empresa que vulgui participar en aquesta acció hagi estat
creada amb posterioritat a l’1 de gener de 2012.
El preu bonificat de participació per cada empresa serà només de 50 euros per
cada certamen. El preu inclou: taula personalitzada amb el logotip de
l’empresa, tamboret, zona comú per atendre visites, moqueta, assegurança
obligatòria, drets de participació i presència com a expositor individual en tota la
comunicació del certamen produïda per Fira de Lleida.
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir les
sol·licituds de Sant Miquel i/o Municipàlia i enviar-lo a orosell@globalleida.org.
Animeu-vos!!!

Imatge de l'espai de Nearcrumbs a la Fira de Sant Miquel 2016

Acte el 30 de maig sobre
finançament de l'ICF per a les
empreses
Us recordem que la delegació del Govern a Lleida acollirà el dimarts 30 de
maig una sessió informativa sobre finançament de l'ICF per a les empreses. Si
hi esteu interessats us podeu inscriure en aquest enllaç.
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Barcelona?

Fira de Barcelona acull una nova edició del BIZ Barcelona, que se celebra els
dies 31 de maig i 1 de juny. Si hi esteu interessats en assistir, el CEEILleida
disposa d'un número limitat d'entrades gratuïtes per a les empreses que hi tenim
instal·lades.

