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

vanie, pozval na VI. ročník odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov a za−
riadení pre stomatológov, konanej súčasne s celoslovenským odborným
vzdelávacím podujatím „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”.

Výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” si za predošlých päť roční−
kov vybudovala jedno z najvýznamnejších miest v odborných stomatolo−
gických podujatiach na Slovensku. Táto odborná výstava zaujala svojou
širokou ponukou vybavení pre modernú stomatologickú ambulanciu a zís−
kala si priaznivcov nielen z radov vystavovateľov, ale aj z radov odbornej
a laickej verejnosti. Pre mňa je len potešiteľné, že v predchádzajúcich
piatich ročníkoch si výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” zachova−
la stúpajúci trend ako v počte vystavujúcich firiem, výstavnej plochy, ale
hlavne záujem zo strany zubných lekárov. V minulom roku sa prezentova−
lo na zaplnenej výstavnej ploche 31 najvýznamnejších stomatologických
firiem zo Slovenska a na odbornej vzdelávacej časti sa prezentovalo 520
stomatologických lekárov v prevažnej miere z východného a stredného
Slovenska, čím sa môže pochváliť máloktorý organizátor stomatologických
podujatí. 

Pre rok 2007 koordinátori pripravili kvalitný odborný sprievodný pro−
gram v doterajších blokoch rozšírený tento rok o nový blok – sekciu sestier
SSS JEP čo verím, že lekári využijú pre zvýšenie odborného rastu svojej am−
bulancie.

Vážení obchodní partneri verím, že využijete príležitosť odprezentovať
pre stomatológov širokú ponuku našich a zahraničných výrobcov a distri−
bútorov v celej oblasti stomatológie a predstavíte aj novinky z najväčšej
výstavy IDS v Kolíne, konanej dva týždne pred výstavou
„STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”. 

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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