INSITU, Masqueit i USEIT parlen
d'innovació en temps de pandèmia
aquest dimecres per Ràdio Lleida
Nova

emissió

del

programa

'Empresaris'

des

del

CEEILleida

El programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER, que s’emetrà dimecres 21 d’abril
des de l’aula de formació del CEEILleida, tractarà sobre innovació en temps de pandèmia,
en el qual emprenedors del viver d’empreses del CEEILleida explicaran quins productes,
iniciatives i projectes han impulsat a causa de les limitacions que ha imposat la Covid-19.
En el programa hi participaran:


Jordi Seró (director i soci fundador d’Insitu Patrimoni i Turisme): Empresa dedicada al
desenvolupament de projectes vinculats a la recerca, la protecció, la conservació, la
recuperació i la posada en valor del patrimoni cultural, vinculat sobretot a pobles i petites
ciutats. Estan especialitats en patrimoni arquitectònic rural. Dinamització turística del
territori. Utilització de noves tecnologies en el patrimoni. Comunicació. Estratègies de
desenvolupament econòmic local. Creació i comercialització de productes turístics.



Àlex Surroca (director executiu de USE IT): Empresa que s’emmarca dins el camp de les
noves tecnologies i tecnologia de la informació. El seu core business és el disseny i
desenvolupament de projectes web i APPs Smartphone. Estan especialitzats en
aplicacions creatives que ajudin a vendre i que, per tant, suposin un nou model de negoci
per a l’empresa o institució que els l’encarrega.



Dídac Merino (soci fundador de l’empresa Masqueit): Empresa que treballa amb la
tecnologia intel·ligent per digitalitzar els accessos de les instal·lacions. Ofereixen tots els

recursos necessaris per a la implementació de les últimes tecnologies en control
d’accessos, control de temperatura, gestió de cues i controls d’aforament.
El programa es podrà escoltar a partir de les 13:30 hores d'aquest dimecres a través del
93,4 Mhz de la FM, del 1.287 Khz de l’Ona Mitjana i a través de radiolleida.cat. Escolteu
la falca promocional.

Nova edició dels Programes
d'Acceleració Empresarial 2021 de
GLOBALleida
VOLS VENDRE MÉS?
VOLS COMUNICAR MILLOR?
VOLS REFLEXIONAR SOBRE EL MODEL DE NEGOCI DE LA TEVA
EMPRESA?
Arriba una NOVA EDICIÓ dels Programes d’Acceleració Empresarial 2021 de
GLOBALleida, amb l’objectiu de consolidar i millorar el creixement de les
empreses de la província de Lleida.
Els programes T’ACOMPANYEM i LLEIDA STARTUP estan ideats per ajudar a
què la teva empresa creixi i tingui èxit.
T’ACOMPANYEM està adreçat a donar suport a persones autònomes i petites empreses
de qualsevol sector, així com també a projectes d’emprenedoria social, que:


Preferentment, portin menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat.



I amb una facturació inferior a 500.000€ els 2 darrers exercicis econòmics.
LLEIDA STARTUP està adreçat a startups i/o PIME innovadores que:



Tinguin preferentment, menys de 5 anys de vida.



Amb un component innovador (ja sigui en el seu model de negoci, producte, serveis, etc.)
amb potencial de creixement elevat.



Tinguin un equip promotor compromès.
Ambdós programes utilitzen una metodologia àgil i flexible que combina l’assistència a
sessions de formació en àrees com equip, màrqueting, finançament, operacions,
digitalització, etc. i l’acompanyament expert per part d’un consultor/a amb la finalitat de fer
una diagnosi de l’empresa, reforçar el model de negoci, vendre més, comunicar millor, etc.

Dates clau:


Període d’inscripció: del 13 d’abril al 30 d’abril.



Avaluació de les sol·licituds presentades: Del 3 de maig al 21 de maig.



Comunicació dels projectes seleccionats: Del 24 al 28 de maig.



Execució del programa: Del 31 de maig al 31 de desembre.



El programa es realitzarà en format online degut a la situació de la COVID-19.

Inscripcions:
Tens fins el 30 d’abril de 2021 per inscriure’t.
La participació en tots dos programes és gratuïta i les places són limitades.
Una vegada recollides totes les sol·licituds, GLOBALleida comunicarà a les empreses
seleccionades si heu estat admeses en el programa atenent únicament a criteris tècnics.

Més informació i inscripcions fins al 30 d’abril

Jornades Business Secrets Week
organitzades per la Cambra de
Comerç
de
Lleida
Hi haurà una sala d'Elevator Pitch pels empresaris que es vulguin
donar
a
conèixer
i
puguin
trobar partners

L'exposició de l'Elevator Pitch és de 2 minuts i està limitada a 15
participants, amb inscripció prèvia

27-29 d’Abril ONLINE
Canviem per construir el futur. El canvi és ara.
La 3a edició de la Business Secrets Week es celebrarà els
dies 27 i 29 d’abril de manera online. Es tracta d’un espai de
reflexió i trobada empresarial amb conferències sobre la
transformació positiva al món empresarial.
No t’ho pots perdre!
27 D’ABRIL / BENVINGUDA 9:15H - 9:30H

27/04 · 9:30H - 10:20H
Silvia Leal
Desafiament 4.0? Del repte a
l’oportunitat
Divulgadora científica, experta
internacional en tendències de
futur i tecnologia.

27/04 · 10:20H - 11:10H
CATHERINE BARBA
Transformació digital i experiència del
consumidor, what’s new?
Emprenedora en sèrie, experta en comerç omnicanal,
transformació digital i retail digital que desenvolupa el
PEPS Lab.

29 D’ABRIL / BENVINGUDA 9:15H - 9:30H

29/04 · 9:30H - 10:20H
ISABEL AGUILERA
Lidera el canvi, sigues disruptiu
amb tu mateix!
Presidenta General Electric,
Directora General de Google
Iberia, COO NH Hoteles, CEO
Espanya, Italia i Portugal de Dell
Computer.

29/04 · 10:20H - 11:10H
Sala Elevator Pitch
Una oportunitat per a que empresaris/àries i
professionals de la zona transfronterera es coneguin i
trobin partners. El format de les presentacions serà un
elevator pitch de 2 minuts en el qual podreu presentar
les vostres empreses i projectes. L'activitat serà
exclusiva per a aquells que hagin realitzat la inscripció
prèvia. Participació limitada a 15 places per sala.

Més informació a: ccipirineusmed.com

INSCRIPCIONS CONFERÈNCIES
INSCRIPCIONS NETWORKING

Ciberseguretat: coneix la tecnologia
necessària per garantir la seguretat
de la teva empresa
La ciberseguretat s’ha convertit en un dels reptes més importants als que han de fer front
les organitzacions, independent de la seva mida o sector. Una mala gestió pot causar un
impacte tan econòmic com afectar a la reputació i a la confiança de socis i clients.
Arran de la pandèmia de la covid-19, les situacions de confinament, distanciament social i
restriccions de mobilitat decretades per diferents governs ha fet que augmentin de manera
considerable el teletreball, l’ús de les videoconferències, el comerç electrònic, el consum i
l’oci en línia, etc. En aquest context s’incrementen el reptes de ciberseguretat i s’accelera
la necessitat d’introduir eines per garantir la seguretat en l’àmbit digital.
Des d’ACCIÓ i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’ha actualitzat l’informe
tecnològic 'Ciberseguretat a Catalunya, 2020' per tal de donar a conèixer què és, què
implica i com pot impactar en el dia a dia dels diferents sectors de l’economia. L’estudi també
inclou un mapa de l’estat de l’art a Catalunya.

No t'ho perdis! Més informació

Paquet d'ajuts de 356 milions
d'euros per fer front a la crisi per la
Covid-19
El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha aprovat per
unanimitat destinar aquests ajuts a la contractació, sobretot de joves i col·lectius vulnerables,
formació i autònoms.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha acordat, a través del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC), assignar un primer paquet d’ajuts per valor de 356 milions
d’euros del programa REACT-EU de la Unió Europea que han de servir per superar l’impacte
de la pandèmia de la Covid19 i reactivar l’economia fent-la més sostenible, digital i resilient.
El consell de direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) –l’òrgan que agrupa
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els agents socials i econòmics més
representatius i les associacions municipalistes- ha acordat per unanimitat l’assignació d’una
primera partida que anirà destinada principalment al foment de la contractació (sobretot de
persones joves i col·lectius vulnerables), programes de formació per a persones
desocupades i formació d’alta qualificació i ajuts a projectes d’autoocupació per a autònoms
i programes d’economia social. Més informació

Ajuts de fins a 20.000 € per a la
digitalització i foment de la Indústria
4.0 en les pimes
Nova convocatòria d'ACCIÓ, que suposa una gran oportunitat per impulsar
projectes de Transformació Digital
Compta amb la col·laboració de Semic i el poden sol·licitar pimes amb un
mínim de dos anys de vida
Com a proveïdors certificats d'ACCIÓ, SEMIC i ACTIUM Digital (la marca especialitzada
de SEMIC en transformació digital), et poden ajudar a preparar la memòria tècnica, a fer el
procés
de
sol·licitud
i
en
l’execució
dels
projectes.
Els ajuts es poden sol·licitar des del 6 d'abril i el procediment de concessió serà per
ordre cronològic de recepció fins a exhaurir el pressupost previst de 2,5M €.
Els Cupons ACCIÓ estan pensats per impulsar projectes de Transformació Digital com ara:

Integració Horitzontal i Vertical de Sistemes.

Analítica de dades i Big Data.

Ciberseguretat i Computació al Núvol.

Internet of Things (IoT), Intel·ligència Artificial (IA) i altres projectes
digitals.

Més informació i formulari de contacte

"El consumidor actual: canvis,
tendències i oportunitats", la
càpsula
formativa
d'aquesta
setmana
al
CEEILleida
El CEEILleida oferirà aquesta setmana la càpsula formativa El consumidor actual: canvis,
tendències i oportunitats, que anirà a càrrec de Montse Infante, consultora i formadora en
Smart Marketing i xaviroca.com. L'objectiu d'aquest curs, que tindrà una durada de dos dies,
és el de facilitar eines per tal que l'empresa pugui conèixer com és i com es comporta el seu
consumidor, a més d'analitzar quins són els nous col·lectius de consumidors.
La càpsula formativa es desenvoluparà en format online, a través de la plataforma Zoom, el
dimarts 20 i dimecres 21 d'abril, entre les 18:00 i les 20:00 hores. Les inscripcions són

gratuïtes i per formalitzar-les només cal enviar copia del NIF o NIE al correu
ceei@ceeilleida.cat

Convocatòria d'ajuts Xpande Digital
2021 pel desenvolupar plans de
màrqueting digital internacional a
les pimes
Convocatòria Xpande Digital 2021 pel desenvolupament de plans de màrqueting
digital internacional de les Pimes de Lleida, per mitjà de la prestació de serveis
d'assessorament i de la concessió d'ajudes econòmiques, com a mesura per a fer
front a l'impacte econòmic del Covid-19
Xpande Digital és un programa que té com a objectiu ajudar les empreses a implementar
un pla de màrqueting digital en un mercat exterior, donant suport a la seva estratègia
d'internacionalització, així com a la seva capacitat d'operar en un entorn digital global.
El màrqueting digital internacional ofereix la possibilitat de mantenir l'activitat de promoció a
l'exterior, així com de rendibilitzar les inversions en aquest àmbit, incrementant el valor dels
productes i serveis de les pimes espanyoles, reduint costos i creant noves oportunitats.
Creiem que resulta necessari dotar, les empreses que inicien el seu procés
d'internacionalització de coneixements en màrqueting digital i d'ajudes econòmiques per a
l'execució
dels
seus
plans
de
màrqueting
digital
internacional.
S'ofereix a les empreses una fase d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per al
desenvolupament dels seus Plans d’Acció de Màrqueting Digital Internacional:
Fase I: Assessorament a les PIMES:


L'empresa reb un servei d'assessorament per part d'especialistes de la Càmera de
Comerç. En aquest s'analitza el posicionament digital de l'empresa, s'estableixen

recomanacions de millora per a l'estrategia d'internacionalització i es dissenya un
Pla d'Acció en Màrqueting Digital específic per al mercat exterior escollit.
Fase II: Ajudes Econòmiques per a l'execució de Plans de Màrqueting Digital Internacional





Un cop admesa l'empresa en el Programa, aquesta presentarà a la Cambra de
Comerç el Pla de Màrqueting Digital Internacional per a la seva aprovació. Aquest
es sostindrà econòmicament d'acord amb els conceptes de despeses escollibles i
consideracions generals, recollits en l'Annex IV de despeses escollibles.
Es preveuen actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats
camerals (es monitoritzarà la implantació i s'oferirà acompanyament a la PIME per
a facilitar l'apropiació i l'aprofitament del pla establert).
A més, es duràn a terme accions de comunicació i difusió del programa.

Entitat convocant:
Cambra

Oficial

de

Comerç,

Indústria

i

Serveis

de

Lleida

Objecte de l'ajut:
Promoure la participació de les empreses (micro, petites i mitjanes) i autònoms de la
demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Lleida en el Programa XPANDE DIGITAL,
mitjançant la concessió d'ajuts econòmics per a l'execució de plans de acció en Màrqueting
Digital Internacional.
Quantia de l'ajut:
El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de 27.708,08 €, en el marc del "Programa
Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020", amb el que es preveu una participació
estimada de 4 empreses.






Serveis d'ajuda a la Internacionalització a través de Plans d'Acció en Màrqueting
Digital Internacional: Hi ha destinat un pressupost de 11.508,08€. Aquests serveis
són gratuïts per a les empreses, i consten d'un assessorament a la PIME en
marqueting Digital Internacional, i de l'el·laboració d'informes de participació
d'aquesta.
Ajuts econòmics per a l'execució dels Plans de Màrqueting Digital Internacional: Amb
un pressupost de 16.000 €. El percentatge màxim d'ajuts que rebrà cada empresa
serà del 40% de la inversió realitzada sobre un cost de 4.000€, és a dir, l'ajuda per
la PIME serà de 1.600€.
En aquesta convocatòria extraordinària, les despeses realitzades seràn
cofinançades el 40% pel FEDER i un 60% per l'empresa beneficiària.

Presentació de les sol·licituds:
Els interessats, persones jurídiques i físiques, podràn presentar la seva sol·licitud i
documentació
accessòria
per
mitjà
del
formulari
de Sede
Electrónica.
El termini per a la presentació de sol·licituds s'obrirà el 13 d'abril a les 09:00h., i finalitzarà
el 24 de desembre de 2021 a les 14:00h., podent escurçar aquest termini en cas que
s'esgoti el pressupost.
Consulteu les Bases i Condicions de la convocatòria en detall fent clic aquí
Per a més informació podeu contactar amb Jordi Quejido,
electrònic jquejido@cambralleida.com o al telèfon 973 23 61 61.

al

correu

Acte de la Cambra de Comerç de
Lleida
sobre
creixement
empresarial en el context actual

La COELL
empresarials

ofereix consultes
gratuïtes

La Conferedació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) posa a l'abast
d'emprenedors, autònoms i empreses un servei gratuït de suport per intentar resoldre els
dubtes que sorgeixen en el dia a dia, siguin de caire laboral, fiscal o jurídic. Més enllà del
suport que oferim des de l’equip del CEEILleida, la COELL, en tant que patronal de gran
arrelament a les Terres de Lleida, també et pot ajudar amb els seus serveis a mida del teu
temps
i
de
les
teves
necessitats.
Amb el seu equip de professionals qualificat, posen al teu servei una gestió integral per
aportar solucions individualitzades i concretes, per donar resposta amb rigor a les consultes
que
es
puguin
plantejar
en
matèria
jurídica,
laboral
i
fiscal.

Convocatòria de concessió de
subvencions per a empreses de
base tecnològica liderades per
dones
T'informem que s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PDA/790/2021, de 12 de març, per
la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones
(ref. BDNS 553999).
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos
corresponents que l'acompanyen, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Data límit: 24 d’abril
de 2021.
Les sol·licituds i els altres tràmits del procediment de concessió de les subvencions d'entitats
privades s'han de presentar per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), sens perjudici del que estableixen
l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions
públiques.
El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a través del web Tràmits gencat
(http://tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
La documentació que s'ha de trametre juntament amb la sol·licitud es detalla a la base 8 de
l'Ordre PDA/161/2020, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de
base tecnològica liderades per dones.
Més informació: Maria Josep Contreras mcontreras@pimec.org

Ets autònom? Inscriu-te en el
Programa Consolida't
Quin és l'objectiu?
El Programa CONSOLIDA'T facilita l’acompanyament i el suport necessari per gestionar i
orientar l'activitat professional dels autònoms en el moment actual. La participació en
el Programa és gratuïta i té per objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per a
la millora de la gestió empresarial.
Què t'ofereix?


Reunions individuals obligatòries (online/presencial): de 5 a 13 hores
d’assessorament personalitzat segons les necessitats dels participants (anàlisi del
negoci o projecte, pla d’acció i seguiment).



Píndoles formatives optatives (online): el Col·legi d’Economistes de Catalunya
ofereix 20 píndoles formatives de curta durada (de 2 a 4 hores) que cobreixen tots
els aspectes clau en la gestió empresarial (model de negoci, aspectes legals,
gestió comercial, finances, habilitats personals, comunicació, etc.).

Quines persones poden participar?


Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament
dependents (TRADE).



Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la
fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada,
sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació
inferior a 500.000 euros (microempreses).



Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a
terme un nou projecte de treball autònom (exautònoms).
També poden participar-hi els/les treballadors/es autònoms d'anteriors edicions del
programa Consolida't que continuïn en actiu i hagin vist afectat el seu negoci
com a conseqüència de la COVID-19.
A més, i d'acord amb les previsions del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, es
considera adient incloure dins del col·lectiu de persones destinatàries de l'ajut
els familiars col·laboradors de les persones treballadores autònomes.




Format
El programa s’ha adaptat a les circumstàncies actuals i es podrà seguir
online en directe.
Calendari
Es durà a terme entre els mesos de febrer a octubre de 2021.
Cost
El Programa Consolida't està 100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través
de la Direcció General de Treball, Afers Socials i Família.

Ets emprenedor del CEEI i vols
aprendre o millorar l'anglès? T'ho
posem fàcil!!!
La tècnica del CEEILleida Imma Purroy imparteix classes telemàtiques per les tardes,
en un horari a convenir amb l'alumne
Les classes, d'un cost de 4 euros cadascuna, són individualitzades i es permet que
s'inscriguin fins a un màxim de 4 persones d'una mateixa empresa
Amb l'objectiu de facilitar al màxim la formació contínua als emprenedors, el CEEILleida
ofereix als treballadors de les empreses instal·lades en el viver poder realitzar classes
d'anglès. Les sessions van a càrrec de la tècnica del CEEILleida, Imma Purroy, i es
desenvolupen de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom.
Les classes tenen un preu de 4 euros cadascuna i es desenvolupen durant les tardes, en un
horari a convenir amb l'alumne. Les sessions són individualitzades, i es permet que
s'inscriguin fins a un màxim de 4 persones si aquestes formen part de la mateixa empresa.
Les persones interessades en rebre les classes d'anglès poden fer la sol·licitud enviant un
correu electrònic al correu ceei@ceeilleida.cat

Tallers 'online' per poder realitzar
un pla d'empresa
El CEEILleida continua oferint tallers sobre com elaborar un pla d'empresa. El taller
s'imparteix via online i es divideix en sessions de 40 minuts, en dates que
s'acorden entre el tècnic que imparteix el taller, Salvador Pifarré, i l'alumne. L'horari
de les sessions és entre les 11 del matí i les 5 de la tarda durant les segones quinzenes
de
mes.
Aquest taller té com a objectiu ajudar a la persona emprenedora a analitzar els conceptes
claus per crear el seu negoci. Es pot sol·licitar la inscripció a ceei@ceeilleida.cat, enviant
copia escanejada del DNI o NIE. Si coneixeu a algú que li interessi fer el taller feu córrer la
veu.

Si ets una persona emprenedora i vols
saber què és i què ofereix el CEEILleida
contacta amb nosaltres o visita la
nostra web

Mantinguem nets els espais
comuns del CEEILleida i complim
amb les mesures de seguretat i
higiene per poder treballar amb
garanties
En tot el recinte del CEEILleida hi trobareu cartells amb indicacions sobre quines
precaucions d'higiene s'han de portar a terme. Per la qual cosa, us demanem que les
compliu pel bé de tothom
L'ús de la mascareta és obligatòria, en tot moment, en els espais comuns
Espais comuns i les sales de reunions: El servei de neteja hi actua diàriament per
mantenir aquests espais nets. Entre tots hem de mirar de mantenir impecables aquests
espais. Així mateix, hi trobareu cartells indicant les mesures de precaució que s'han de
prendre, com ara l'ús de mascareta, guardar la distància mínima de seguretat de dos
metres i complir la limitació d'aforament. En aquest sentit, l'aforament és igual al número
de cadires que trobareu al voltant de la taula de cada sala. La resta de cadires que no es
poden
utilitzar
estan
precintades.
Pel que fa a les sales de descans: Diàriament el servei de neteja també actua en les sales
de descans. Són espais concorreguts i cal que tothom els deixi com l'hi agradaria trobar-los.
Així mateix, l'aforament d'aquests espais és igual al del número de cadires que hi trobareu
al voltant de les taules.
Pel que respecta a l'aula de formació: L'aforament permès és un 50% inferior al que hi
havia abans de la pandèmia (equivalent a 20 persones).

Cursos totalment
organitzats
per

suvencionats
la
COELL

La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ofereix cursos totalment
subvencionats per a treballadors del règim general, treballadors en ERTO, autònoms i
aturats. Per a més informació podeu consultar la web, o bé contactar amb el Departament
de
Formació
de
COELL:
Sònia sroig@coell.org T.608441705
Lourdes formacio@coell.org T.636314084
Telèfon Centraleta 973232166

Curs sobre ciberseguretat especial
per a autònomos i pimes, organitzat
per Pimec
Coneix quines són les principals amenaces del món de les noves tecnologies de la
informació i aprèn a protegir-te davant aquestes amenaces adquirint tècniques preventives
que faran que la teva vida professional i personal siguin més segures.
A qui va adreçat:
Dirigit aquells professionals que necessitin conèixer les principals eines de seguretat i la
seva
aplicació
en
cada
cas.
Programa:
1.

Introducció

2.
3.

Ciberespai,
Situació

ciberseguretat
actual
del

i
seguretat
ciberespai
i

de
la
actors

informació
d'amenaça

Videoconferència: Per què continuo tenint risc si tinc tota la meva informació en el
núvol?
4.
5.

Els
4
Defensa

ciberatacs
d'una

Videoconferència: Internet
6.
7.

més
pime

habituals
en

i el manual de com

Entenent
Salvaguardant

i

de

8.
9.
10.

manera
segura,
actuals
i
Consells

pimes
ciberespai

la meva empresa
el

seva

teletreballar

de
d'atacs

atacar

gestionant
la

Videoconferència: Com
Treballar
Exemple

contra
el

risc
informació

manera

segura?

també
en
com
actuaríem

remot
ara
finals

Videoconferència: M'han atacat! I ara què faig?
INSCRIU-TE

Del 21/04/2021
al 10/06/2021

Import
del
Socis
PIMEC
* Formació Bonificable.

CURS ONLINE
+ VIDEOCONFERÈNCIES

curs

348
290

€
€

Per a més informació, truca al 93 496 45 00 i pregunta pel Departament de
Formació, Yolanda Pérez - yperez@pimec.org

Nous cursos online del Campus
Empresarial Virtual de la Cambra
de
Comerç
de
Lleida
Consulta la oferta formativa online del Campus Empresarial Virtual de Cambra. Com sempre,
trobaràs cursos de qualitat, adaptats al teu ritme d'aprenentatge i a les teves necessitats
formatives.
Cursos bonificables per FUNDAE. Informa-te'n

Inverteix

en

la

formació

i

creix

amb

la

teva

empresa!

Més informació a gtorres@cambralleida.com

Cursos
de
subvencionats

Pimec

100%

Per veure la relació de cursos telemàtics que ofereix la PIMEC per aquest març, i que estan
100% subvencionats, cliqueu aquest enllaç.

Actes i jornades de la Pimec, en aquest enllaç

Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació
de
GLOBALleida

