El newsletter del CEEILleida torna avui
amb vosaltres
El newsletter del CEEILleida torna avui amb tots vosaltres després del parèntesi estiuenc. Esperem
que afronteu el nou curs amb ganes i puguem compartir informacions que us siguin profitoses per a
la consolidació i creixement de les vostres empreses.

Carles Gibert, nou diputat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida
El ple de la Diputació de Lleida, en sessió extraordinària celebrada el 31 de juliol de 2019 i presidida
per Joan Talarn, va aprovar el nomenament de Carles Gibert com a nou diputat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida.

Carles Gibert, amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn

Acte de lliurament de claus dilluns
vinent, 23 de setembre, amb set noves
empreses
El dilluns 23 de setembre, a la 1 del migdia, se celebrarà a l’aula de formació del CEEILleida un nou
acte de lliurament de claus a les set empreses que s’han instal·lat darrerament en el viver del
CEEILleida. En aquest acte hi assistirà el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida,
Carles Gibert, i el director del CEEILleida, Antoni Piñol.
Esperem comptar amb la vostra presència en aquest acte, que serveix per conèixer l'activitat
que desenvolupa les noves empreses que s'instal·len en el viver, i que pot servir per crear
sinergies entre vosaltres.
Les empreses a las que se'ls hi farà el lliurament de claus seran:

IMPORTANT!!!: Tall en la xarxa
d'internet aquest dijous 19, entre les
14:00 i les 15:00 hores, en els tres
edificis del CEEI

El CEEILleida col·labora en la posada
en marxa del Centre d'Emprenedoria
de Llívia
Representants del Centre d’Emprenedoria i Desenvolupament Col·laboratiu (CEDC) de Llívia i
l’alcalde del municipi de la Cerdanya, Elies Nova, s’han reunit recentment amb el diputat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert; el diputat Jordi Verdú, i el director del CEEILleida,

Antoni Piñol, per rebre assessorament per impulsar un viver d’empreses i prendre iniciatives per tal
de fer créixer i consolidar l’activitat econòmica del territori. Més informació

A la reunió hi van assistir els diputats Carles Gibert i Jordi Verdú; l'alcalde de Llívia, Elies Nova; representants
del CEDC de Llívia i el director del CEEILleida, Antoni Piñol

Vols utilitzar instagram per impulsar la
teva empresa? El 3 d'octubre t'oferim la
càpsula
formativa
que
estàs
esperant
Si vols conèixer les funcions més útils d'instagram per poder promocionar la teva empresa, el
CEEILleida ofereix el 3 d'octubre vinent la càpsula formativa Instagram per a empreses, que anirà a
càrrec de Mariama Sall (Xtrategics). La sessió s'oferirà entre les 16:00 i les 20:00 hores. Aquesta
càpsula ja es va oferir al CEEILleida l'any passat, amb una molt bona valoració per part de les
persones que es van inscriure al curs.

Convocatòria oberta d'ajuts per
contractar personal R+D qualificat,
tens temps fins el 30 de setembre
Fa temps que penses en aquell projecte de recerca que podries desenvolupar però no coneixes a
la persona apropiada per dur-lo a terme? O si que la coneixes però no et va bé assumir els costos
que comporta la seva incorporació.
Per tal de promoure la contractació d’investigadors, ACCIÓ obre la nova convocatòria del programa
d’atracció de talent Tecniospring INDUSTRY, amb ajuts del 100% per contractar personal d’R+D
experimentat a les empreses amb seu operativa a Catalunya i a les entitats acreditades TECNIO.
Ara és el moment de fer realitat els teus projectes de recerca!. Podràs desenvolupar durant dos
anys un projecte de recerca aplicada a cost zero amb la incorporació del millor talent d'R+D.
Encara no tens l’investigador? Consulta’ns i t’ajudarem a trobar la persona més adient per dur a
terme el teu projecte de recerca.
I si ja l’has trobat, no esperis més i sol·licita ara l’ajut presentant el teu projecte de recerca aplicada
i les dades de l'investigador que el durà a terme.

Vols persuadir als teus clients i
augmentar les vendes? Vine al curs de
neuromàrqueting que ofereix Pimec
Pimec Lleida ofereix a partir del 25 de setembre un curs de neuromàrqueting. La formació permet
adquirir les tècniques i habilitats per persuadir als clients, i així augmentar les teves vendes. El
neuromàrqueting és una nova branca del màrqueting, que permet entendre el comportament del
client per a ser capaços de predir les seves futures decisions de compra. És la nova generació
d'estudis de mercat i actualment el mètode més precís per a obtenir informació dels consumidors i

poder vendre amb més èxit. En aquest curs aprendràs a com comunicar la teva marca i com crear
campanyes exitoses a partir del coneixement de la teva audiència.
El curs està dividit en set sessions, que s'imparteixen els dimecres de les 9:30 fins a les 13:45 hores,
fins el 6 de novembre. Més informació
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