NOMENKLATÚRA VÝSTAVY
• Prístroje, nástroje a vybavenie pre zubné ordinácie • Operačné
kreslá pre zubné Iekárstvo • Dentálne vŕtačky • Dentálne prístroje

Vážení obchodní partneri,

a nástroje • Zariadenia pre dentálnu rádiodiagnostiku • Dentálne

dovoľte, aby som sa Vás v mene firmy KVV – konferencie, výstavy,
vzdelávanie pozval na XI. ročník odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov
a zariadení pre stomatológov „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”,
konanej súčasne s celoslovenským odborným vzdelávacím podujatím.

Iaboratórne zariadenia • Nástroje pre dentálne Iaboratóriá • Prístroje
a zariadenia pre dentálne Iaboratóriá • Materiály pre dentálne účely •
Dentálne výrobky • Dentálne protézy • Zdravotnícky nábytok a základ−

Výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” a jej vzdelávacia časť patrí
medzi najvýznamnejšie odborné stomatologické podujatia na Slovensku
a už tretí rok po sebe dosiahla prvenstvo v počte zaregistrovaných lekárov
zo všetkých stomatologických podujatí organizovaných na Slovensku.

né vybavenie zdravotníckych zariadení • Liečivá a prostriedky ústnej

V jubilejnom roku 2011 sa na „X. STOMATOLOGICKÝCH DŇOCH
KOŠICE” prezentovalo na zaplnenej výstavnej ploche 37 najvýznamnej−
ších stomatologických firiem a na odbornej vzdelávacej časti sa registro−
valo 702 stomatologických lekárov a 213 stomatologických sestier
v prevažnej miere z východného a stredného Slovenska.

zdravotnícke poisťovne • Iný software pre zdravotníkov • Služby pre

Počas desiatich ročníkov sa podarilo vybudovať pevnú tradíciu, o čom
svedčí aj záujem odbornej verejnosti, ktorá každoročne podujatie navšte−
vuje. Som nesmierne rád, že ani zmena nového systému registrácie leká−
rov, ani zmena prevádzkovej doby výstavy v roku 2011 návštevnosť
„STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” neovplyvnila, ba naopak zazname−
nali sme mierny nárast.

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY

Verím, že aj na jedenástom ročníku „STOMATOLOGICKÝCH DNÍ
KOŠICE” spolu s LF UPJŠ a koordinátormi jednotlivých odborných sekcií
pripravíme podmienky s pútavým programom pre účasť stomatologických
firiem a zubných lekárov a ešte viac naplníme trendy predošlých ročníkov.
Všetkým vystavujúcim firmám, zúčastneným lekárom a sestrám 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

hygieny • Výpočtová technika • Hardware pre stomatologické kliniky •
Software pre stomatologické ordinácie a Iaboratóriá • Software pre
zdravotníctvo • Projektovanie zdravotníckych zariadení • Poradenstvo
• Financovanie • Leasing •

RIADITEĽ VÝSTAVY
Ing. Igor
Tel./fax:
Mobil:
E−mail:
web:

KUBOVČÍK
055/671 82 91
0907 374 460
kubovcik.igor@atk.sk
http://www.kvv.tym.sk

Záväzné prihlášky vrátiť do 20. 2. 2012 na adresu:
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Na doline 23
040 14 Košice 3

STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE 2011 –
ALBACO − Dent s.r.o.
ALL4Dent s.r.o.
ALLIMED – V. POCHOVÁ
AMIREX, a.s.
CAMOSCI SLOVAKIA s.r.o.
CURADEN Slovakia s.r.o.
DENT ALL s.r.o.
DENTES s.r.o.
DK−DENT s.r.o.
EMTE−company s r.o.
EuDent s.r.o.
EUR − MED dentálne depo s.r.o.
EUROSPOL MEDIA s.r.o.
FUTURUM SaV s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
HIKMA PHARMACEUTICALS
H−SPORT MARIE HROTKOVÁ
CHIROMEGA s.r.o.
INTERPHARM Slovakia, a.s.
ISG / DRS s.r.o.
IVJ s.r.o.
JARIDENT POPRAD s.r.o.
JOHNSON & JOHNSONs.r.o.
KK DENT s.r.o.
MEDICODENT − Milan Krejčí
MEDIMA − SK s.r.o.
MEDIN a. s.
METEC PLUS s.r.o.
NATURPRODUKT, spol. s r.o.
NEOMED, s.r.o.
PRODENT s.r.o.
ROD SLOVAKIA s.r.o.
RODENTICA CS, s.r.o., OZ SR
SAGITTA spol. s r.o.
SLOVADENT s.r.o.
TAJFÚNDENT s.r.o.
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE
ZÁSOBOVANIE s.r.o.

VYSTAVOVATELIA

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

XI. STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE ®
konané súčasne s celoslovenským odborným
vzdelávacím podujatím

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE ®

v dňoch 11.– 1 2 . apríla 2012
v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

