ЕЖЕГОДЕН ЗИМЕН КОНГРЕС НА СЗБ
С ПОДКРЕПАТА НА АДМБ
01÷03 декември 2017 год.

Уважаеми колеги, партньори и приятели,
За мен е изключителна чест да ви информирам за провеждането на ежегодният
зимен Конгрес на СЗБ, който тази година ще се проведе с подкрепата на АДМБ ‐
нашата традиционна среща между професионалисти – не само колегите зъботехници,
които представлявам, лекарите по дентална медицина, с които сме тясно свързани,
представителите на всички фирми, които са неразделна част от нашата дейност, както
и всички приятели, които винаги са стояли неотлъчно до нас и са ни подкрепяли.
Тази година ще се потопим в работната атмосфера с привкус на типично българските
традиции в хотел Рачев Резиденс**** с. Арбанаси, http://rachevarbanasi.com/.
01.12.2017 – за всички желаещи от 19:30 ще бъде организирана дегустация на 5 вида
вина (2 бели, 2 червени и вино изненада) от бутиковатa изба MARYAN
цена: 38 лв
тел. за записвания: 0888 41 15 30 Маргарита Драгнева
02.12.2017 – лекционна част – нашите гост лектори от България, Италия, Полша и
Швеция ще изпълнят деня с разнообразни лекции на теми свързани с естетика,
иновативни изцяло керамични решения с CAD/CAM и т.н.

ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА
1. "Иновативни изцяло керамични решения за всяка индикация. Представяне на
случаите, направени с помощта на CAD / CAM системата на Dentsply Sirona."
Лектор: ден.тех. Патриция Мальовска От 2014 г. сертифициранa в inLab Trainer .
Оттогава тя има лекции, обучения и курсове за техници и лекари в Полша и в
чужбина.

2. Новите дигитални технологии, които променят живота Ви - представяне на новият
скенер на Kulzer. Клинични случаи : планиране, сканиране, дизайн и имплантна

работа.Разрешаване на конструктивни проблеми посредством CAD CAM системата
на Kulzer.
Лектор : Таня Паралюзова - демонстратор на Kulzer за CAD CAM системи.

3. “Иновативни методи при оцветяване на циркониеви конструкции /full contour/.
Предвидими резултати.”
Лектор: Румен Биров

4. „Форми и изкуство“
Лектор: доц. Валентин Савчев – Завеждащ департамент „Изящни изкуства“ в Нов
Български Университет
тел. за записвания: 0888 41 15 30 Маргарита Драгнева
цена: 35 лв
ЦЕНИ НОЩУВКИ:
Единична стая – 50лв
Студио (с 3 легла) – 90лв

Двойна стая – 80лв
Апартамент (4 легла) – 100лв

* Резервациите и заплащането ще се извършват директно към хотел Рачев
с.Арбанаси http://rachevarbanasi.com/.
ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ: 40лв
* Основното ястие ще бъде чеверме – свинско или агнешко. Моля да уточните вида
на месото;
* За всички, които са вегани или вегетарианци ще бъде изготвено допълнително
меню – моля да уточните във формата
ЦЕНИ ЩАНД:
Тел.за записвания: 0888 41 15 30 Маргарита Драгнева

ЗА НАС ЩЕ БЪДЕ ЧЕСТ И УДОВОЛСТВИЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ТОВА СЪБИТИЕ!
Иван Беров
Президент на СЗБ

