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Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby som Vás v mene firmy KVV − konferencie, výstavy, vzdelá−
vanie, pozval na VIII. ročník odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov
a zariadení pre stomatológov, konanej súčasne s celoslovenským odbor−
ným vzdelávacím podujatím „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”.
Predchádzajúcich sedem ročníkov akcie „STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE” dalo jednoznačnú odpoveď, že výstava i konferencia patrí k naj−
významnejším odborným stomatologickým podujatiam na Slovensku.
I napriek tomu, že niektoré podujatia s dentálnou tematikou zaznamenali
prepad, pre mňa je len potešiteľné, že výstava i odborné vzdelávacie podu−
jatie „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” si zachováva stúpajúci trend.
Ako organizátor podujatia kladiem veľký dôraz na prípravu odborného
programu. Po zaradení sekcie sestier pracujúcich v stomatológii v roku
2007, bol v minulom roku rozšírený odborný program o protetickú sekciu,
čo sa prejavilo aj v náraste počtu prihlásených účastníkov konferencie.
Reálna prítomnosť zubných lekárov na prednáškach v aule je dôkazom
o správne zvolenom obsahu jednotlivých tém a forme štýlu prednášajú−
cich. Na konferencii vystúpi jeden z najznámejších klinických lekárov
na svete Angličan Dr. Peter F. KURER, ktorý vyvinul prvý cylindrický závi−
tový pilierový systém v stomatológii tzv. Kurerov kotviaci systém, ktorý
slúži na rekonštrukciu endodonticky ošetrených zubov a je používaný
v 40 krajinách sveta. Jeho použitie sa vyučuje na fakultách stomatológie
vo Veľkej Británii, USA, Argentíne, Japonsku a Nemecku.
Vážení obchodní partneri,
vďaka patrí aj Vám vystavovateľom za každoročne pútavé a nápadité
expozície s bohatou ponukou dentálnych produktov a technológií.
Verím, že využijete príležitosť predstaviť pre zubných lekárov širokú
ponuku našich i zahraničných výrobkov a zariadení v celej oblasti sto−
matológie a predstavíte aj horúce novinky z najväčšej výstavy v oblasti
stomatológie IDS v Kolíne, konanej tesne pred výstavou „STOMATOLO−
GICKÉ 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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Pozývame Vás
na VIII. ročník výstavy výrobkov a zariadení pre stomatológov
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