Regulamin udostępnienia czasu na wykład/prezentację w forach edukacyjnych na terenie wystawy CEDE 2019
1. Dla potrzeb wykładów, prezentacji, pokazów organizowanych przez wystawców/ współwystawców CEDE 2019
zostaną udostępnione tematyczne fora edukacyjne w następujących pawilonach wystawienniczych:
a) Pawilon 7 – Dental Club (35 miejsc siedzących)
Tematyka wykładów/prezentacji: wszelkie aspekty stomatologii zachowawczej, endodoncji,
periodontologii, implantologii, protetyki, diagnostyki czy stomatologii estetycznej. zarządzanie, prawo
medyczne, marketing, komunikacja z pacjentem, public relations czy social media.
b) Pawilon 8A – Cyfrowe Forum – Stomatologia 3.0 (43 miejsca siedzące)
Tematyka wykładów/prezentacji:
nowoczesne technologie wykorzystywane w klinikach
stomatologicznych, przede wszystkim urządzenia cyfrowe, 3D, CAD/CAM, lasery czy biomateriały.
2. Każde z forów jest wyposażone w :
- ekran
- nagłośnienie,
- mikrofon nagłowny, mikrofon bezprzewodowy ręczny
- mównicę
- laptop,
- pilot bezprzewodowy
Personel każdego z forów stanowi:
- osoba do obsługi technicznej
- osoba skanująca wchodzących
- osoba nadzorująca
3. Dopuszczalne jest umieszczenie na wewnętrznej ścianie forum logotypu sponsora danego forum. Wymiary
logotypu zgodne są z rysunkiem technicznym forum.
Logotyp sponsora zostanie również umieszczony w programie forum.
4. Czas wykładowy w forach edukacyjnych jest dostępny odpłatnie wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców
CEDE 2019.
5. Czas trwania pojedynczego wykładu, prezentacji nie może przekroczyć 30 minut. Pomiędzy kolejnymi
wykładami nie jest przewidziana żadna przerwa.
6. Koszt 30 minutowego wykładu/prezentacji wynosi 1.600 zł + VAT
7. Wstęp na wykłady jest bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych uczestników CEDE.
Wykładowca/przedstawiciel Wystawcy może poprosić uczestników obecnych na wykładzie o zeskanowanie
swoich danych z identyfikatora/bezpłatnej karty wstępu u osoby nadzorującej forum, wówczas dane tych
osób zostaną przekazane Wystawcy w terminie 7 dni od daty zakończenia wystawy.
8. Wystawca może zamówić max. 3 wykłady/prezentacje w ciągu jednego dnia. Prezentacje jednego Wystawcy
nie mogą być łączone w jeden blok. Minimalna przerwa między dwoma kolejnymi wykładami/prezentacjami
jednego Wystawcy wynosi 30 min.
9. Temat wykładu/prezentacji jest akceptowany przez członków Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii
Polskiej. Informacja o akceptacji bądź jej braku zostanie wysłana do Wystawcy w ciągu 14 dni od otrzymania
tematu wykładu/prezentacji oraz streszczenia.
10. Zamówienie należy złożyć na formularzu S – dostępnym w wersji on-line w Panelu Wystawcy na stronie
www.cede.pl (zakładka: Strefa wystawcy / Panel wystawcy).
11. Ostateczny termin przesłania materiałów - temat, streszczenie (250 słów), imię i nazwisko wykładowcy oraz cv
wykładowcy: 20 czerwca 2019r. Brak materiałów w podanym terminie będzie skutkował anulowaniem
złożonego zamówienia oraz zwrotem poczynionych opłat.
12. Złożenie zamówienia po 20 czerwca 2019 będzie mogło być zaakceptowane pod warunkiem posiadania
wolnego czasu wykładowego oraz możliwości otrzymania od Rady Naukowej akceptacji materiałów
wykładowych. Umieszczenie informacji o wykładzie/wykładach będzie uzależnione od terminu złożenia
zamówienia i możliwości technicznych ( terminy druków materiałów).

13. Z forów edukacyjnych może korzystać wyłącznie zarejestrowany wystawca który złożył zamówienie oraz uiścił
opłatę za czas wynajmu na wykład/prezentację. Niedozwolone jest odstępowanie wynajętego czasu
podmiotom/ osobom trzecim.
14. Informację o wykładzie, prezentacji Wystawca dostarcza wypełniając formularz Sz dostępny w Panelu
Wystawcy na stronie www.cede.pl (zakładka: Wystawcy / Panel Wystawcy).
15. Informacje o wykładzie/prezentacji dostarczone przez Wystawcę zostaną umieszczone w następujących
publikacjach:
Miejsce publikacji informacji o
wykładzie/wykładach

zakres informacji

Strona www.cede.pl

Nazwa Wystawcy, imię i nazwisko wykładowcy /wykładowców, cv i
zdjęcie wykładowcy /wykładowców, temat wykładu, streszczenie w
języku polskim, miejsce i godziny wykładu

„Zaplanuj swój pobyt na CEDE”
(materiał drukowany)

Nazwa Wystawcy, temat wykładu, miejsce i godziny wykładu

Broszura z programem forów
rozdawana uczestnikom CEDE

Nazwa Wystawcy, temat wykładu, wykładowca, miejsce i czas
szkolenia

Katalog CEDE 2019 – wersja
drukowana rozdawana
uczestnikom
Tablice z programem w
konstrukcji każdego z forów

Nazwa Wystawcy, temat wykładu, miejsce i czas wykładu
Nazwa Wystawcy, temat wykładu/szkolenia, miejsce i czas szkolenia

Portal cedenews.pl

W ramach promocji ogólnej CEDE 2019 i Kongresu Unii Stomatologii
Polskiej

Materiały prasowe

W ramach promocji ogólnej CEDE 2019 i Kongresu Unii Stomatologii
Polskiej

Materiały partnerów medialnych
forów

Szczegóły w trakcie ustalania

INSTRUKCJA TECHNICZNA
Komputery dostępne w forach wykładowych pracują na PowerPoint 2010, z rozszerzeniami.ppt, .pptx, .pps, .ppsx.
Akceptowany jest również format PDF.
Jeżeli używają Państwo innego oprogramowania niż Microsoft PowerPoint dla Windows (np. OpenOffice, PowerPoint
dla Mac, Keynote) prosimy o przekonwertowanie swojej prezentacji na Microsoft PowerPoint dla Windows PC.
Jeżeli używają Państwo komputerów Mac, prosimy o przyniesienie własnego komputera, który będzie podłączony do
stanowiska wykładowcy. Prosimy również o zabranie z sobą przełączki Mac/VGA lub Mac/HDMI.
PLIKI VIDEO
Windows 7: .wmv; .avi; .mpeg; .mpg; .asf
Apple MAC: .mov; .avi; .mpeg2; .mpeg4; .swf
!!!! Prosimy o upewnienie się, że pliki video zostały zgrane na pendrive, CD czy DVD. Prosimy nie pozostawiać plików
video na komputerach w domu/biurze. Kopiowanie prezentacji nie oznacza automatycznego skopiowania pliku/ów
video!!!!
FORMAT EKRANU 16:9, rozdzielczość HD lub Full HD

