VIII. UPGR ADE SHOW
2016. április 15–16.
SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ
1148 Budapest, Dózsa György út 1.

VÁLTSA MEG NAPIJEGYÉT

2016. 04. 15.
péntek

még kedvezményes áron!

Szakmai programok:

2016-ban újdonság, hogy egy napra szóló jegyével több
szakmai programon, kongresszuson vehet részt.
A programok részletes leírását megtalálja honlapunkon:
www.upgradecongress.hu
Jelölje
„X”-el!

Válasszon magának egy kongresszusi jegyet!
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A tanfolyamok a szabadon választható kategóriába esnek.

m

EGYNAPOS JEGY

m

KÉTNAPOS JEGY

Jelölje „X”-el!

• Esztétikai
Kongresszus

• Implantológiai
Kongresszus

• Szájhigiéniai
Kongresszus

• Endodontiai
Kongresszus

• Digital Dentistry
Show

• Digital Dentistry
Show

7500 Ft

04. 05. után 9000 Ft

13 000 Ft

04. 05. után 15 000 Ft
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Vá l a s s z o n e g y n a p o t !

Workshop programok

-
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m
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2016. 04. 16.
szombat

2016. 04. 15.

Részvételi díj

Természetes fog kompozitba klónozva – Előadó: Dr. Al-Katib Kamil

10 000 Ft

Smylist elméletek és a digitális esztétikai tervezés 2D-3D-ben – Előadó: dr. Csillag Mária

10 000 Ft

Hands-on kurzus – Előadó: dr. Bojidar Kafelov

25 000 Ft

2016. 04. 16.

A jelentkező neve: ……………………………………………………………… Leánykori név: ….……………………………………………………………
Pecsétszám: ……………………… Szakterület: ………………………………………………….…………………………………………………………………
Postázási címe: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Számlázási név: ……………………………………………………………………………………………………………… (ha nem azonos az előzővel)
Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………………………… (ha nem azonos az előzővel)
Telefon: …………………………….

mobil: ……………….……………. E-mail címe: ………………………………………………………………………

Az alábbi adatok a fentieken felül a szakdolgozókra, asszisztensekre vonatkoznak, az akkreditálás miatt KÖTELEZŐ JELLEGGEL!

Születési hely: …………………………………………… Születési idő: …………………………. Anyja neve: ………………………………………………………
Működési nyilvántartás száma: ………………… Továbbképzési időszak lejárta: ……………… Szakképzettsége: ….……..…………………………
Munkahely neve: ………………………………………………………… Címe: ………………………………………………………………………….…………………….
Fizetés, részvételi feltételek
A megrendelt szolgáltatásokat előregisztrációban csekken q vagy átutalásos számlával q lehet kiegyenlíteni, illetve készpénzzel a helyszínen. A rendező
cég a jelentkezőtől lemondást csak 2016. március 15-éig fogad el, ekkor 25% technikai költség levonása után fizeti vissza a befizetett összeget, ez utáni
lemondáskor a befizetett összeg 100%-a kerül sztornódíjként levonásra. A szervező a program esetleges változásának a jogát fenntartja!
A részvételi feltételeket elfogadtam, vállalom a jelentkezési lapon szereplő összeg kiegyenlítését 8 napon belül, de legkésőbb 2016. 04.
05-ig. Az ezután történő regisztráció és fizetés csak a helyszínen lehetséges készpénzben.

Dátum: ………………………

Aláírás: ………………………………….…………………

A jelentkezési lapot kérjük, szíveskedjen visszaküldeni postán, faxon vagy e-mailben a szervező Dental Press Hungary Kft. címére:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. Jelentkezési lapot csak kitöltve, aláírva, fogadunk el!
Faxszám: 06-1-202-2993, e-mail: info@dental.hu 

www.upgradecongress.hu

