NOMENKLATÚRA VÝSTAVY
• Prístroje, nástroje a vybavenie pre zubné ordinácie • Ope−

Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,

račné kreslá pre zubné Iekárstvo • Dentálne vŕtačky • Dentálne prístro−

dovoľte, aby som Vás v mene firmy KVV – konferencie, výstavy, vzdelá−
vanie, pozval na odbornú, prezentačnú výstavu výrobkov a zariadení pre
stomatológov súčasne spojenú s celoslovenským odborným a vzdelávacím
podujatím STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE.

je a nástroje • Zariadenia pre dentálnu rádiodiagnostiku • Dentálne
Iaboratórne zariadenia • Nástroje pre dentálne Iaboratóriá • Prístroje
a zariadenia pre dentálne Iaboratóriá • Materiály pre dentálne účely •

Obe podujatia budú prebiehať súčasne v dňoch 15.–16. marca 2002
v posluchárenskom trakte LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1.

Dentálne výrobky • Dentálne protézy • Zdravotnícky nábytok a základ−

Som presvedčený, že obe podujatia situované do lekárskeho prostredia
vzbudia nemalý záujem zo strany hospodárskych pracovníkov nemocníc,
polikliník, privátnych zubných lekárov, ako aj obchodných firiem a širokej
verejnosti.

hygieny • Výpočtová technika • Hardware pre stomatologické kliniky •

Hodnotné vedecko−odborné semináre s radami a odporúčaniami pre
praktických lekárov sľubujú denne bohatú účasť stomatológov celého Slo−
venska.
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE svojím lektorským obsadením dávajú
pevnú záruku a neoceniteľný zdroj nových informácií a podnetov pre kaž−
dodennú prax pre rozsiahlu stomatologickú obec.
Naším cieľom je zabezpečiť kvalitné odborné vzdelávanie pre stoma−
tológov a zároveň im predstaviť a sprístupniť aktuálnu ponuku progresívnej
techniky, zariadení, nástrojov, materiálov a medikamentov, ktoré v súčas−
nosti ponúka slovenský trh.
Všetkým zúčastneným lekárom, obchodným firmám, prajem optimálne
podmienky pre nadviazanie užitočných kontaktov pre získanie nových
poznatkov zo stomatologickej praxe.
Želám Vám príjemný pobyt v Košiciach a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Ing. Igor Kubovčík
riaditeľ výstavy

né vybavenie zdravotníckych zariadení • Liečivá a prostriedky ústnej
Software pre stomatologické ordinácie a Iaboratóriá • Software pre
zdravotnícke poisťovne • Iný software pre zdravotníkov • Služby pre
zdravotníctvo • Projektovanie zdravotníckych zariadení • Poradenstvo
• Financovanie • Leasing •

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY

RIADITEĽ VÝSTAVY
Ing. Igor K U B O V Č Í K
Tel./fax: 055/671 82 91
mobil:
0907 374 460
Záväzné prihlášky zasielajte do 15. 2. 2002 na adresu:
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Tokajícka 6
040 22 Košice

Jesenná 9, 040 01 Košice, Slovensko
Tel./fax: 055/62 250 11, 62 279 23
metec@metec.sk, www.metec.sk

DODÁVKY, MONTÁŽ, SERVIS, LEAS−
ING
ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY
A MATERIÁLOV

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE
konané súčasne s celoslovenským odborným
vzdelávacím podujatím

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE

v dňoch 15. – 16. marca 2002
v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

