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Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje 
o wydarzeniu oraz link do Panelu Zwiedzającego, przez 
który pobierzesz bezpłatną kartę wstępu na wystawę 
i wykupisz udział w płatnej części edukacyjnej: Forum 
CEDE Dental Challenge, Forum BE DIGITAL w tym także 
Sesji Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych. 
Znajdziesz tu także informacje o wydarzeniach organizo-
wanych przez partnerów CEDE np. o Konferencji poświę-
conej medycynie estetycznej.

POBIERZ BEZPŁATNĄ
KARTĘ WSTĘPU
Po rejestracji/zalogowaniu się do Panelu Zwiedzającego 
możesz wygenerować dokument z kodem uprawniający 
do wstępu na wystawę oraz udziału w bezpłatnych pro-
jektach edukacyjnych. Karta ważna jest przez 3 dni. 
Przed przyjazdem do Łodzi wydrukuj ją i zeskanuj przy 
wejściu na wystawę. Możliwość wydrukowania będziesz 
miał/a również na miejscu.

CO OTRZYMUJESZ W CENIE?
Opłata za udział w wykładzie/wykładach zawiera: uczest-
nictwo w wybranym wydarzeniu/ach, materiały konferen-
cyjne, kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami, 
wstęp na wystawę CEDE 2022 (wszystkie 3 dni). Uczest-
nicy otrzymują również Certyfikaty uczestnictwa z nali-
czonymi punktami edukacyjnymi (dotyczy CEDE Dental 
Challenge). 

FAKTURY, POTWIERDZENIA
Po otrzymaniu wpłaty za złożone zamówienie wystawio-
na zostanie faktura VAT, którą otrzymasz mailem na 
adres podany przy rejestracji konta. Również mailem wy-
słane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w wybranych 
przez Państwa wydarzeniach. Wszystkie dokumenty 
będą dostępne on-line na Twoim koncie (proforma, za-
mówienie, faktura(y), bezpłatna karta wstępu).

WYBÓR WYKŁADÓW/
WARSZTATÓW/SEMINARIÓW
Czas na wybór projektów edukacyjnych, w których 
chcesz uczestniczyć. Uważnie zapoznaj się z całą ofertą. 
W programie znajdują się propozycje dla lekarzy denty-
stów, techników dentystycznych oraz asystentek i higieni-
stek. W agendzie, oprócz tematu, znajdziesz abstrakt, 
najważniejsze informacje o wykładowcy, miejsce oraz 
cenę. Wybór interesujących szkoleń ułatwi zestaw prak-
tycznych filtrów (po dacie, typie szkolenia, wykładowcy 
itp.). Wszystkie wydarzenia odbywają się w jednym miej-
scu – obiekcie EXPO-Łódź. 

ZAKUP UCZESTNICTWA
Udział w wydarzeniach można wykupić pojedynczo lub 
w pakiecie. 

POJEDYNCZO: wykłady i seminaria w ramach Forum 
CEDE Dental Challenge (m.in. sesja amerykańska)

PAKIET DNIOWY (1 lub 3 dni): Forum CEDE Dental 
Challenge, Forum Cyfrowe BE DIGITAL

Zakup uczestnictwa odbywa się poprzez dodanie wykła-
du/warsztatu lub pakietu do Koszyka oraz uiszczenie 
opłaty. Krok po kroku zrobisz to w Panelu Zwiedzające-
go. Akceptujemy płatności on-line oraz tradycyjne przele-
wy bankowe.

EDUKACYJNE WYDARZENIA 
BEZPŁATNE
Agenda CEDE 2022 zawiera również wydarzenia 
dostępne dla Zwiedzających bez opłat. 

Prezentacje i pokazy w Strefie Digital
(w ramach Forum Cyfrowego BE DIGITAL)

Prezentacje i szkolenia firmowe

Szkolenia na stoiskach

CEDE 2022 W PRAKTYCE
DLA ZWIEDZAJĄCEGO
REJESTRACJA I UDZIAŁ W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ
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