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 IV. ročník odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov a za−
riadení pre stomatológov, konanú súčasne s celoslovenským odborným
vzdelávacím podujatím „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE.”

je a nástroje • Zariadenia pre dentálnu rádiodiagnostiku • Dentálne

Výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE.” si za svoje krátke trojročné
obdobie vybudovala významné popredné postavenie medzi výstavnými
podujatiami v oblasti stomatológie na Slovensku. Je potešiteľné, že „STO−
MATOLOGICKÉ DNI KOŠICE.” majú stúpajúci trend ako v počte vystavu−
júcich firiem, tak i výstavnej plochy a prakticky v minulom ročníku bola
celá plocha na prízemí pred prednáškovou aulou zaplnená výstavnými kó−
jami. Tento narastajúci trend umocňuje i záujem zo strany zubných leká−
rov. Počas troch ročníkov sa prezentovalo priemerne 360 stomatologic−
kých lekárov v jednotlivých odborných blokoch. Aj pre tento IV. ročník
koordinátori jednotlivých blokov (pedostomatologická sekcia SSS, paro−
dontologická sekcia SSS, sekcia záchovnej stomatológie SSS, blok maxilo−
faciálnej chirurgie) pripravili kvalitný odborný sprievodný program, ktorý
nepochybne prispeje k aktívnej účasti stomatologických lekárov.
Vážení obchodní partneri, verím, že využijete príležitosť odprezentovať
pre stomatológov širokú ponuku prístrojov, nástrojov, materiálov, liečiv,
výrobkov zubnej hygieny, zdravotníckeho oblečenia a nábytku.Verím, že
prezentáciou tovarov Vašich firiem prispejete k zvýšeniu odborného kredi−
tu výstavy a k rozšíreniu profesionálnych 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

Iaboratórne zariadenia • Nástroje pre dentálne Iaboratóriá • Prístroje
a zariadenia pre dentálne Iaboratóriá • Materiály pre dentálne účely •
Dentálne výrobky • Dentálne protézy • Zdravotnícky nábytok a základ−
né vybavenie zdravotníckych zariadení • Liečivá a prostriedky ústnej
hygieny • Výpočtová technika • Hardware pre stomatologické kliniky •
Software pre stomatologické ordinácie a Iaboratóriá • Software pre
zdravotnícke poisťovne • Iný software pre zdravotníkov • Služby pre
zdravotníctvo • Projektovanie zdravotníckych zariadení • Poradenstvo
• Financovanie • Leasing •
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Záväzné prihlášky zasielajte do 28. 2. 2005 na adresu:
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Na doline 23
040 14 Košice 3
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ALBACO Dent s.r.o.
AMIREX PLUS s.r.o.
BMT s.r.o.
Dent ALL s.r.o.
EuDent s.r.o.
EURODENT
FUTURUM SaV s.r.o.
GlaxoSmithKline s.r.o.
CHIROMEGA s.r.o.
INTERPHARM SLOVAKIA a.s.
ISG – Dent Unit s.r.o.
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IVJ s.r.o.
MEDIPROGRESS Humenné s.r.o.
MEDIN a. s.
MEDIPHARM – Služby v zdra−
votníctve s.r.o.
METEC PLUS s.r.o.
MET−FE
MET−PO
M. P. DENT
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VYSTAVOVATELIA

NATURPRODUCT s.r.o.
NEOMED s.r.o.
ORALIX s.r.o. Bratislava
PERLIČKA spol. s r.o.
PRODENT s.r.o.
PROFIDENT s.r.o.
RODENTICA CS, s.r.o.
SAGITTA s.r.o.
W−STAR, VIERA STARZYKOVÁ

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

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE
konané súčasne s celoslovenským odborným
vzdelávacím podujatím

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE

v dňoch 6. – 8. apríla 2005
v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

