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Vermut amb els emprenedors del
CEEILleida per desitjar a tothom
un molt bon estiu
El CEEILleida va celebrar un vermut amb els emprenedors del viver desitjar-los un molt
bon estiu. A l'acte hi va assistir el fins ara diputat de Promoció Econòmica de la Diputació
de Lleida, Enric Mir, que va rebre una placa d'homenatge pel seu treball i dedicació amb el
CEEILleida. Així mateix, el tècnic del CEEILleida Jordi Verdú va rebre un obsequi dels
seus companys, ja que deixarà temporalment de desenvolupar la seva feina en el viver,
per dedicar-se al seu nou càrrec de diputat provincial en els quatre anys vinents, i que
compaginarà amb el càrrec d'alcalde de Corbins.

Si ets emprenedor, el dimarts 16 tens
tot els ingredients per a l'èxit de la teva
empresa en una sola sessió
Si ets un emprenedor, el dimarts 16 de juliol tens tots els ingredients per a l'èxit de la teva
empresa en una sola sessió: El decàleg de l'emprenedor i 3 pràctiques per multiplicar el rendiment
de l'equip que té com a objectiu bàsic conèixer els punts clau per a un emprenedor i fer networking
amb altres professionals del sector. No deixis que t'ho expliquin. Vine a descobrir-ho tu mateix.

Exponential Day: vine a fer esclatar la
teva empresa
Si no estàs transformant la teva empresa, potser ja fas tard. Algú altre, en qualsevol racó del planeta,
ho estarà fent per tu. Cada dia una nova tecnologia crea un nou model de negoci i en destrueix un
altre. I no podem dir que a nosaltres no ens passarà perquè ningú se n’escapa. La innovació
disruptiva no només canvia coses, sinó que crea nous paradigmes, nous móns empresarials.
Abans que et paralitzi el pànic, et proposem una escapatòria: vine a l’Exponential Day el proper 17
de juliol; una jornada diferent per començar a transformar la teva empresa, fer-la exponencial i
conduir-la a la nova dimensió.
Convertir la teva empresa en una organització exponencial significa ser capaç de sorprendre
constantment els competidors amb nous avantatges competitius, accelerar-la i provocar-hi canvis
radicals que l’adaptin a les noves realitats que muten cada dia. Durant l’Exponential Day descobriràs
les principals metodologies per fer-ho possible de la mà d’OpenExO i els seus principals actors.

Tot això en un sol matí on, a més, quatre empreses catalanes també participaran per veure com
poden respondre elles als reptes de la revolució exponencial. T’ho perdràs?
A la tarda, si tens un perfil amb capacitat per activar projectes i mecanismes d’innovació disruptiva
dins de la teva empresa, podràs participar a l’Exponential workshop. Aquest taller interactiu et
permetrà tastar les metodologies exponencials a través d’exercicis o reptes pràctics. T’atreveixes a
participar-hi? Apunta’t a l’Exponential Day i transforma la teva empresa! Pensa que l’any que ve
potser ja no hi ets a temps...
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