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

Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby som sa Vás v mene firmy KVV – konferencie, výstavy, vzdelávanie
pozval na XVIII. ročník najnavštevovanejšej odbornej, prezentačnej výstavy vý−
robkov a zariadení pre stomatológov „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”, kona−
nej súčasne s celoslovenským odborným vzdelávacím podujatím.
Výstave „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” prakticky zostala ako jediná kla−
sická výstava na Slovensku prezentujúca výrobky a zariadenia vo výstavných
kójach. Prívlastok „najnavštevovanejšia” výstava jej patrí právom, pretože jej od−
bornej časti sa za posledných 11 rokov zúčastnilo viac ako 600 registrovaných
lekárov a 200 registrovaných sestier.
V minulom roku 2018 sa na „XVII. STOMATOLOGICKÝCH DŇOCH KOŠICE”
prezentovalo na zaplnenej výstavnej ploche 35 najvýznamnejších stomato−
logických firiem zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka a Poľska. Celosloven−
ského odborného podujatia sa v minulom ročníku registrovalo 616 stomato−
logických lekárov a 254 stomatologických sestier. Nás ako organizátorov veľmi
teší fakt, že to boli účastníci zo všetkých kútov Slovenska a že v podmienkach
narastajúceho počtu vzdelávacích akcií sme stále úspešný.
V spolupráci s UPJŠ LF Košice a hlavne s koordinátormi jednotlivých odborných
sekcií z roka na rok záujem zubných lekárov narastá, na čom má jednoznačne
podiel aj odborný program. Už niekoľko rokov sa darí pozvať na toto podujatie
niektorých významných zahraničných prednášateľov(z Anglicka, Poľska, Dánska,
Talianska, Česka a Ukrajiny). Na XVIII. ročníku „STOMATOLOGICKÝCH DNÍ
KOŠICE” vystúpia významní prednášatelia z Českej republiky a verím, že pútavý
program pritiahne aj v tomto roku mnoho zubných lekárov a sestry.
Vážení obchodní partneri,
vďaka patrí aj Vám vystavovateľom za každoročne pútavé a nápadité expozície
s bohatou ponukou dentálnych produktov a technológií. Verím, že využijete prí−
ležitosť predstaviť pre zubných lekárov širokú ponuku našich i zahraničných vý−
robkov a zariadení v celej oblasti stomatológie.
Všetkým vystavujúcim firmám, zúčastneným lekárom a sestrám prajem príjem−
nú atmosféru a úspešné obchodné rokovania. Pre jarnú návštevu Košíc Vám želám
príjemný pobyt a teším sa na stretnutie s Vami
Ing. Igor KUBOVČÍK – KVV

a nástroje • Zariadenia pre dentálnu rádiodiagnostiku • Dentálne
Iaboratórne zariadenia • Nástroje pre dentálne Iaboratóriá • Prístroje
a zariadenia pre dentálne Iaboratóriá • Materiály pre dentálne účely •
Dentálne výrobky • Dentálne protézy • Zdravotnícky nábytok a
základné 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 •

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY

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

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

Záväzné prihlášky vrátiť do 20. 2. 2019 na adresu:
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Na doline 23
040 14 Košice 3

STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE 2018
VYSTAVOVATELIA
Alfa Medical Team, s.r.o.
ALBACO – Dent s.r.o.
AnGer G & A
AVEPHARMA s.r.o.
Colgate−Palmolive
Slovensko spol. s r.o.
CURADEN Slovakia, s.r.o.
DENMAX
DENT ALL, s.r.o.
DENTMAX (CLEVERGY s.r.o.)
DENTONET s.r.o.
DK−DENT, s.r.o.
EuDent, s.r.o.
EUROSPOL MEDIA, s.r.o.
H−SPORT MARIE HROTKOVÁ
HLS – BODY s.r.o.
CHIROMEGA s.r.o.
INTERPHARM Slovakia, a. s.
ISG / DRS, s.r.o.
IVJ, s.r.o.
JARIDENT POPRAD, s.r.o.
KK DENT, s.r.o.
Medic group s.r.o.
MEDIMA – SK, s.r.o.
NATURPRODUKT, spol. s r.o.
NEOMED, s.r.o.
PHILIPS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
PRODENT s.r.o.
RODENTICA CS, s.r.o., OZ SR
ROTADENT, s.r.o.
STADOP – Juraj Staňo
TAC group s.r.o − DOKTOR SHOP
TAJFÚNDENT, s.r.o.
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE
ZÁSOBOVANIE, s.r.o.

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

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

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE ®

v dňoch 10.– 1 1 . apríla 2019
v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

