NOMENKLATÚRA VÝSTAVY
• Prístroje, nástroje a vybavenie pre zubné ordinácie • Operačné

Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby som sa Vás v mene firmy KVV − konferencie, výstavy, vzde−
lávanie pozval na XIII. ročník najnavštevovanejšej odbornej, prezentačnej
výstavy výrobkov a zariadení pre stomatológov za posledných 5 rokov
„STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”, konanej súčasne s celoslovenským
odborným vzdelávacím podujatím.
Nie je žiadnym tajomstvom, že výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE” a jej vzdelávacia časť patrí medzi najvýznamnejšie odborné sto−
matologické podujatia na Slovensku a už viac ako 5 rokov po sebe dosiah−
la prvenstvo v počte zaregistrovaných lekárov zo všetkých stomatologic−
kých podujatí organizovaných na Slovensku, dokonca v počte stánkov už
dobieha aj našu najväčšiu výstavu na Slovensku. Verím, že ináč tomu ne−
bude ani v roku 2014, i keď udržať trendy posledných rokov bude veľmi
náročné.
V roku 2013 sa na „XII. STOMATOLOGICKÝCH DŇOCH KOŠICE”
prezentovalo na zaplnenej výstavnej ploche 38 najvýznamnejších
stomatologických firiem. Odbornej vzdelávacej časti sa v minulom
ročníku registrovalo 721 stomatologických lekárov a 198 stomatologic−
kých sestier v prevažnej miere z východného a stredného Slovenska.
V Košiciach sa podarilo vybudovať pevnú tradíciu tohto podujatia,
o čom svedčí aj záujem odbornej verejnosti, ktorá každoročne podujatie
navštevuje. Z roka na rok záujem zubných lekárov narastá, na čom má jed−
noznačne podiel kolektív koordinátorov, ktorý podujatie pripravuje po
odbornej stránke. Už niekoľko rokov sa darí pozvať na toto podujatie aj
niektorých významných zahraničných prednášateľov(z Anglicka, Poľska,
Dánska, Talianska a Česka). Prisľúbená je účasť zahraničných prednáša−
teľov aj na trinástom ročníku „STOMATOLOGICKÝCH DNÍ KOŠICE”
a verím, že spolu s odborníkmi LF UPJŠ a koordinátormi jednotlivých od−
borných sekcií pripravíme pútavý program pre zubných lekárov a sestier.
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
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CAMOSCI SLOVAKIA, s.r.o.
Colgate−Palmolive
Česká republika, spol. s r.o.
Colgate−Palmolive
Slovenská republika, s.r.o.
CURADEN Slovakia, s.r.o.
DENMAX
DENT ALL, s.r.o.
DENTSPLY Austria GmbH
DK−DENT, s.r.o.
EAGLE DENT, s.r.o.
EuDent, s.r.o.
EUROSPOL MEDIA, s.r.o.
EWOPHARMA, s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
H−SPORT MARIE HROTKOVÁ
CHIROMEGA, s.r.o.
IDENTITY EUROPE, s.r.o.
INTERPHARM Slovakia, a.s.
ISG / DRS, s.r.o.
IVJ, s.r.o.
JARIDENT, s.r.o.JOHNSON &
JOHNSON, s.r.o.
KK DENT, s.r.o.
MEDICODENT – Milan Krejčí
MEDIMA – SK, s.r.o.
METEC PLUS, s.r.o.
NATURPRODUKT, spol. s r.o.
NEOMED, s.r.o.
ORTODENTAL, s.r.o.
ProVitaeDent, s.r.o.
ROD SLOVAKIA, s.r.o.
RODENTICA CS, s.r.o., OZ SR
S & D Pharma SK, s.r.o.
SCHNEIDER RADIOLOGY
SLOVADENT, s.r.o.
TAJFÚNDENT, s.r.o.
VOCO GmbH
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE
ZÁSOBOVANIE, s.r.o.
WWDENT TRADE s.c.

VYSTAVOVATELIA

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

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

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE ®

v dňoch 9.– 1 0 . apríla 2014
v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

