versió web

Newsletter nº 101
17 de juny de 2019

31 empreses del CEEILleida han tingut
veu en el programa 'Empresaris' de
Ràdio Lleida
Un total de 48 empreses i institucions, entre elles 31 empreses del CEEILleida, han participat en el
programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER, que hem emès des de l'aula de formació del
CEEILleida entre l'any 2018 i el primer semestre de 2019. Aquesta iniciativa ha servit per poder
donar-vos a conèixer i crear sinergies entre altres empreses que han participat en el programa.
A l'igual que en el mes de juny de l'any passat, les empreses que heu participat en el programa entre
setembre de 2018 i juny de 2019 esteu convidades a assistir a l'acte de final de temporada
d'Empresaris, que tindrà lloc a la Seu Vella aquest dijous, 20 de juny, a les 13:00 hores, en el que
hi seran presents personalitats del món econòmic de les terres de Lleida, i que serà conduït pel
veterà periodista, actualment de la Cadena SER, Josep Cuní.

Imatge del darrer programa 'Empresaris' gravat des del CEEILleida, i emès el 12 de juny

Instal·lació, el més aviat possible, de
noves màquines de 'vending' als
edificis del CEEI-2 i CEEI-3
L'equip del CEElLleida està fent gestions per poder instal·lar, el més aviat possible, noves màquines
de vending en els edificis del CEEI-2 i del CEEI-3. Tal i com se us va explicar a través de un correu
electrònic la setmana passada, l'empresa subministradora de les màquines de vending que hi havia
al CEEI-2, i que encara hi ha al CEEI-3, va retirar, sense previ avís, l'expenedora de beure i menjar
dels baixos de l'edifici del CEEI-2.
Tot i que el CEEI ha portat a terme accions per fomentar el seu ús i millorar la qualitat del servei,
l’empresa subministradora ha vist insuficient el rendiment i ús de les màquines, i aquest és el
principal motiu de la seva retirada.
Lamentem el trastorn i inconvenients que aquesta decisió us hagi pogut ocasionar.

Certamen
Nacional
de Joves
Emprenedors: si tens menys de 36
anys, t'hi pots acollir
El Ministeri de Sanitat i Consum ha convocat el Certamen Nacional de Joves Emprenedors, per
donar suport a joves que no superen els 35 anys, que lideren projectes innovadors i viables,
d'empreses ja constituïdes entre 1 i 3 anys, amb independència del sector. La dotació econòmica
de l'ajut per a cada un dels deu primers seleccionats és de 20.000 €. Més informació.

'Desenvolupament
d'habilitats
i
tècniques
de
venda
per
a
emprenedors,
la
càpsula
del
CEEILleida del 27 de juny
El CEEILleida oferirà el dijous 27 de juny la càpsula formativa Desenvolupament d’habilitats i
tècniques de venda per a emprenedors, que anirà a càrrec de Luis Francisco Casado Román,
soci director de Marketing Gabinet, consultor, formador, coach & mentor i professor universitari.
L’objectiu d’aquesta sessió és crear, desenvolupar i potenciar les habilitats dels emprenedors dins
de l’àrea comercial, i especialment, en l’àmbit de relació amb els clients. La formació tindrà lloc entre
les 16:00 i les 20:00 hores a l’aula de formació del CEEILleida. Per a inscripcions, enviar el DNI
escanejat al correu ceei@ceeilleida.cat

Nou repte de l'ANCES Open
Innovation, a càrrec de Ferrovial
ANCES Open Innovation ha informat del llançament d’un nou repte especial per part de l’empresa
tractora Ferrovial Servicios. El termini per enviar propostes acaba el 5 de juliol. Si esteu interessats
en saber en què consisteix i participar-hi, podeu clicar en aquest enllaç on s’informa de què
consisteix el repte. Si decidiu presentar-vos-hi, us agrairíem que ens ho fessiu saber.
Us recordem que l'empresa instal·lada al CEEILleida, Kopen Software, va arribar a la final de la
convocatòria que es va tancar el passat mes de maig. Animeu-vos a participar-hi.

Kopen Software participa en la
conferència mundial de Triton, celebrat
a Marsella
Kopen Software ha participat recentment a la conferència Mundial de Triton, el software de gestió
que utilitza l'empfresa instal·lada en el CEEILleida. Aquest event va tenir lloc a Marsella, on es van
reunir usuaris i desenvolupadors del programa. Kopen Software va presentar una aplicació mòbil
que ha desenvolupat per a un dels seus clients.

Sergi Almacellas, director tècnic de Kopen Software, el segon de peu per la dreta

Guia d'incentius i ajudes estatals
Aquesta guia, elaborada per Invest in Spain, pretén ser una eina per a localitzar les diferents línies
d'incentius i finançament de caràcter estatal (i alguns europeus) per l'estímul a la inversió i el
desenvolupament de les empreses a Espanya. Pretén facilitar als inversors l'estudi i la comparació
entre diferents programes i instruments, així com informar a l'inversor de l'organisme al qual dirigirse
per
obtenir
més
informació
i
sol·licitar
l'ajut
en
cada
cas.

T'interessa l'àmbit de la propietat
industrial? Lleida acull dues sessions
per orientar la teva pimes
Vols saber més sobre patents, model d’utilitat, marca i disseny industrial?
ACCIÓ organitza dues sessions on es tractarà, de manera pràctica, l’àmbit de la propietat industrial,
les eines que ofereix i com treure-li el màxim profit per la teva empresa.
La primera sessió, prevista per demà dimarts, 18 de juny, és de nivell bàsic, dirigida a tots aquells
que volen trobar resposta a les inquietuds i necessitats que tinguin en aquest tema.
La segona sessió, prevista pel 9 de juliol, i de nivell avançat, està dirigida a tots els que ja tenen
coneixement sobre propietat industrial però volen saber més.
Si vols informar-te sobre les opcions de propietats industrials, els seus usos i conèixer el
rendiment dels actius intangibles protegits per les eines de propietat industrial, tria la teva
sessió i vine.

El CEEILleida, al Bizbarcelona
Una delegació del CEEILleida va visitar la setmana passada el Bizbarcelona, l'esdeveniment
transversal de referència capaç d'atraure tot tipus d'emprenedoria i negocis en marxa al voltant d'un
programa enfocat a conèixer tendències que impacten en les empreses, trobar assessorament i
connectar persones amb projectes concrets. L'esdeveniment ha atret 13.600 visitants. El 37,1% dels
visitants de l'esdeveniment s'ha declarat emprenedor i un 38,9% s'ha enquadrat en els perfils de
petits empresaris i autònoms, un percentatge lleugerament superior al de l'any passat, la qual cosa
evidencia la necessitat de qualsevol negoci en funcionament de posar-se al dia.
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