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Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby som Vás v mene firmy KVV − konferencie, výstavy, vzdelá−

vanie, pozval na jubilejný V. ročník odbornej, prezentačnej výstavy výrob−
kov a zariadení pre stomatológov, konanej súčasne s celoslovenským
odborným vzdelávacím podujatím „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE.”

Výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” patrí medzi najvýznam−
nejšie odborné stomatologické podujatia na Slovensku. Jej predošlé úspeš−
né štyri ročníky zaujali svojou komlexnou ponukou vybavení pre modernú
stomatologickú ambulanciu a získali si priaznivcov nielen z radov vystavo−
vateľov , ale aj z radov odbornej a laickej verejnosti. Som nesmierne rád,
že „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” a jej predchádzajúce ročníky si za−
chovali stúpajúci trend ako v počte vystavujúcich firiem, výstavnej plochy
a čo je hlavné pre vystavovateľov i záujem zo strany zubných lekárov. Na
štvrtom ročníku sa prezentovalo prakticky na zaplnenej výstavnej ploche
30 najvýznamnejších stomatologických firiem na Slovensku. Počas pre−
došlých ročníkov sa prezentovalo viac ako 650 stomatologických lekárov
v prevažnej miere z Východu Slovenska, čo si myslím je úctihodný počet
odborníkov , ktorí poctili svojou návštevnosťou naše podujatie. 

Pevne verím,že koordinátori jednotlivých blokov (pedostomatologická
sekcia SSS, parodontologická sekcia SSS, sekcia záchovnej stomatológie
SSS, blok maxilo−faciálnej chirurgie ) pripravili kvalitný odborný sprievod−
ný program aj pre tento jubilejný V. ročník, ktorý nepochybne prispeje ešte
k zvýšeniu odborného kreditu výstavy „STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE”.

Vážení obchodní partneri verím, že využijete príležitosť odprezentovať
pre stomatológov širokú ponuku našich a zahraničných výrobcov a distri−
bútorov v celej oblasti stomatológie a prispejete k rozšíreniu profesionál−
nych vedomostí stomatológov.

Všetkým vystavujúcim firmám a zúčastneným lekárom prajem príjemnú
atmosféru a úspešné obchodné rokovania. Pre jarnú návštevu Košíc Vám
želám príjemný pobyt a teším sa na stretnutie s Vami

Ing. Igor KUBOVČÍK – KVV
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AMIREX a.s.
Dent ALL s.r.o.
DENTAMED (SR) spol. s r.o.
DK − DENT s.r.o.
EuDent s.r.o.
EURODENT − Irena MADÁČOVÁ
EUROSPOL MEDIA s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
CHIROMEGA s.r.o.
INTERPHARM SLOVAKIA a.s.
ISG/DRS, s.r.o.

IVJ s.r.o.
JAMRICHDENTA spol. s r.o.
KK DENT s.r.o.
MEDIN a. s.
MEDIPHARM – Služby v zdravot−

níctve s.r.o.
METEC PLUS s.r.o.
NATURPRODUKT, spol. s r.o.
NEOMED, s.r.o.
ORALIX s.r.o.
OPTIMET s.r.o. 

PERLIČKA spol. s r.o.
PRODENT s.r.o.
PROFIDENT s.r.o.
RENÉ JANOUCH − EDER
RODENTICA CS, s.r.o.
SAGITTA s.r.o.
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE

ZÁSOBOVANIE s.r.o.

Pozývame Vás
na V. ročník výstavy výrobkov a zariadení pre stomatológov

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE®

konané súčasne s celoslovenským odborným 
vzdelávacím podujatím

v dňoch 5. –7. apríla 2006

v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1


