ZAPROSZENIE
•

KRAKÓW • ŁÓDŹ • WARSZAWA

- Cocktail Party

Jeżeli:

• interesują Cię nowe technologie,
• szukasz nowych rozwiązań w leczeniu stomatologicznym,
• chcesz zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard leczenia,
• chcesz wyróżnić się na konkurencyjnym rynku usług stomatologicznych,
• chcesz zwiększyć znacząco swoje przychody,
• myślisz o wdrożeniu terapii laserowej w swoim gabinecie, ale chciałbyś wiedzieć więcej,
Zapraszamy Cię na wyjątkowe spotkanie:
Laserowe Cocktail Party… czyli porozmawiajmy o laserach przy kolacji i kieliszku wina.

Spotkanie poprowadzi światowej sławy ekspert w dziedzinie stomatologii laserowej
Profesor Roly Kornblit (Włochy), który wygłosi wykład:

Nowoczesne zastosowania kliniczne lasera Er:YAG w różnych
dziedzinach stomatologii - od stomatologii estetycznej po implantologię.

Prof. Roly Kornblit, DMD, DDS, MS,
Światowej sławy ekspert w dziedzinie stomatologii laserowej
Koordynator terapii laserowych na Wydziale Stomatologii Dziecięcej Uniwersytu
w Tel Aviv, wykładowca na Uniwersytecie Hebrajskim Hadassah w Jerozolimie,
konsultant naukowy w Light Instruments.
Były koordynator naukowy "European Master Degree Program" na Uniwersytecie
Sapienza w Rzymie, były Profesor na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie prowadzący
wykłady z zakresu wykorzystywania laserów w stomatologii, były Profesor
na Uniwersytetach w Parmie, Barcelonie, Liege oraz Nicei prowadzący wykłady na
temat wykorzystywania laserów w stomatologii dziecięcej.
Autor podręcznika Laser e Odontoiatria Pediatrica, 2012 TU.E.OR Edition. Konsultant naukowy w Dental Tribune.
Wykładowca na wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach stomatologicznych poświęconych
tematyce laserowej.

Kraków • 12 czerwca

Łódź • 13 czerwca

Warszawa • 14 czerwca

DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW
HOTEL & CONVENTION CENTER
ul. Dąbska 5

NOVOTEL ŁÓDŹ
CENTRUM HOTEL
Al. Piłsudskiego 11A

RADISSON COLLECTION
HOTEL WARSAW
ul. Grzybowska 24

Podczas spotkania dowiesz się:

adlaczego warto wdrożyć laseroterapię w Twoim gabinecie,
ajakie korzyści dla lekarza i pacjenta przynosi leczenie z wykorzystaniem lasera,
ajakie szerokie możliwości zastosowań oferują lasery Er:YAG do tkankach twardych i miękkich,
apoznasz doświadczenia i opinie lekarzy, którzy wprowadzili lasery do swoich praktyk,
•

Program: 16:30 - 17:00 • kawa powitalna
17:00 - 18:00 • wykład
18:00 - 18:30 • prezentacja wybranych przypadków klinicznych
18:30 - 19:00 • dyskusja
19:00 - 21:00 • kolacja i dyskusji ciąg dalszy, ale już przy lampce wina

ZAPROSZENIE BEZPŁATNE (standardowy koszt uczestnictwa: 890 zł)
W celu zagwarantowania miejsca - RSVP do 15 maja 2019

Informacje i zapisy:
Karolina Kowalska • e-mail: biuro@marku.pl • tel. 34 367 00 02
Grzegorz Fąfara • e-mail : fafara@marku.pl • tel. 606 885 752

