
Czas trwania wykładów

- wykłady będą się odbywały w godzinach 10:00 – 17:30.

- czas trwania pojedynczego wykładu - 30 min

- przerwy między kolejnymi wykładami nie są przewidziane.

- każdy wystawca może zamówić max. 3 wykłady po 30 min w ciągu dnia w jednym forum.

- wykładów nie można łączyć. Przerwa między kolejnymi wykładami tego samego wystawcy - co najmniej 30 min.-

- wykłady mogą się powtarzać.

- tłumaczenie nie jest przewidziane.

Program wykładów będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Naukową Kongresu.

Program wykładów w forach  zostanie umieszczony:

- przed CEDE: na www.cede.pl w zakładce Wystawa; w broszurze Zaplanuj swój pobyt na CEDE 2019 (druk koniec

sierpnia 2019)

- na miejscu: na tablicach przy poszczególnych strefach oraz w formie oddzielnej broszury rozdawanej przy

wejściach na wystawę

Wstęp na wykłady

- fora wykładowe są zlokalizowane na terenie wystawy: Dental Club w pawilonie 7; Cyfrowe Forum. Stomatologia 3.0

w pawilonie 8A.

- wstęp do forów jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zwiedzających wystawę

- wszyscy wchodzący na wykłady będą skanowani.

Cena czasu wykładowego w forum - 1600 zł + VAT za 30 min.

Rezerwacja czasu wykładowego

Zamówienia wykładów należy dokonać on-line wypełniając formularz „S” w  Panelu Wystawcy na www.cede.pl

Projekt ma za zadanie przybliżyć uczestnikom branży dentystycznej najnowocześniejsze 

technologie wykorzystywane w klinikach stomatologicznych, przede wszystkim urządzenia 

cyfrowe, 3D, CAD/CAM, lasery czy biomateriały. Stomatologia 3.0 przeniesie uczestników 

wykładów w przyszłość stomatologii, udowadniając jednocześnie, że ta przyszłość jest już na 

wyciągnięcie ręki. W ślad za programem szkoleń, poprzez kanały informacyjne CEDE, szczególnie 

portal www.cedenews.pl, będziemy edukować uczestników CEDE 2019 w zakresie nowoczesnych 

technologii oraz promować te najlepsze na długo przed rozpoczęciem wystawy.ie nowoczesnych 

technologii oraz promować te najlepsze na długo przed rozpoczęciem wystawy.

To nazwa programu edukacyjnego, który pragniemy realizować w pawilonie 7. Jest w nim 

miejsce na wykłady poświęcone wszelkim aspektom stomatologii zachowawczej, endodoncji, 

periodontologii, implantologii, protetyki, diagnostyki, stomatologii estetycznej jak również 

tematyki biznesowej związanej z prowadzeniem gabinetu dentystycznego. 

To miejsce, w którym wykładowcy związani z wystawcami będą mogli przekazać praktyczną 

wiedzę w zakresie konkretnych materiałów, narzędzi, instrumentów, programów czy procedur.

Cyfrowe Forum. Stomatologia 3.0

FORA EDUKACYJNE CEDE 2019 - PRZYSIĄDŹ SIĘ I POSŁUCHAJ!

Fora Edukacyjne CEDE 2019 to krótkie, 30-minutowe prezentacje produktów lub usług. 

Są promowane w oficjalnych kanałach komunikacji Organizatora i bezpłatne dla uczestników. 

Podczas pierwszej edycji edukacji w formule „Przysiądź się – posłuchaj” wykładów wystawców 

wysłuchało w sumie blisko 1000 osób. Fora są podzielone tematycznie 
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