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YSTAD 8 MARS 2019 

Föreläsare i toppklass, 
stor dentalmässa och 
mingel med kollegor!

2019 års bästa mötesplats 
för regionens tandvårdsteam

på Ystad Saltsjöbad!

För alla i teamet -
både privat- och

folktandvård!

Välj  bland 
flera olika

föreläsningar

OBS NYTT DATUM Inbjudan tandvårdsteamet

Välj bland flera föreläsningar - utbildning & inspiration
Få ny energi på kliniken - Tandvårdsdagen bjuder på högklassig utbildning, inspiration och team-
building för Skåneregionen! Kom själv eller hela teamet kvällen innan på välkomstmiddag och tid för 
SPA, eller direkt till en heldags ”kick-on” med odontologiska föreläsningar, stor dentalmässa & mingel 
med kollegor. Du väljer bland flera intressanta och aktuella föreläsningar. Varmt välkommen.

Framtidsinspiratör 
Johnny Sundin

Dagen på Ystad Saltsjöbad inleds med en medryckande resa in i framtiden, och i din 
hjärna! Framtidsplaneten är spaningar och innovationer i inspirerande edutainment med en 
skön mix av visuell retorik, kunskap, analys och smart humor av omtyckta Johnny Sundin.

Hotellpaket 
Ni som vill - kom torsdag 
eftermiddag eller stanna 
till lördag för SPA, middag  
& hotell. Gör unika ”The 
Creek Experience” ihop!
Priser & info på anmälan.



TANDVÅRDS
DAGEN 2019
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A Huvudpartner:

YSTAD SALTSJÖBAD 8/3 2019 

Svenska Tandvårdsdagen arrangeras 
av iTeve AB  i samverkan med utställare 
och samarbetspartners. Frågor: Tuva 
Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se

Välj bland spännande föreläsningar & gör bra affärer på dentalmässan!

Du går på två valfria föreläsningar, och ett pass på mässan. 
Det finns något för alla i teamet! Välj vid anmälan, eller senare. 

Läs mer om alla föreläsningar på tandvardsdagen.se!

ANMÄL DIG  FÖRE 25/1:
Gå 4 betala för 3!

Vinn resa till New York!

Ordinarie kursavgift  2400 kr/person
Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övr 

Gå 4 betala för 3 gäller t.o.m. 25/1 (25% rabatt när kliniken 
anmäler 4 eller fler deltagare). Moms 25% tillkommer på 
kursavgiften.  Anmälan är bindande. Specialpris  studenter 
200 kr/p inkl moms. Mail: anmalan@tandvardsdagen.se      

08.00  Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.30  ALLA: Uppstart med Johnny Sundin,
  gäster på scenen & kickstart med 
  föreläsningen ”Framtidsplaneten”.
09.40 - 10.20 Mässa & förfriskningar
10.20 - 11.30 Pass 1, valfri föreläsning. 
  Mässan stängd. 
11.30 - 12.40 Lunch. Kaffe/Te & kaka på mässan.
12.40 - 13.00 ALLA: Gäster på scenen
13.00 - 14.10 Pass 2, Mässa eller valfri föreläsning.
14.20 - 15.30 Pass 3, Mässa eller valfri föreläsning.
15.30 - 16.00 ALLA: Prisutdelning, mingel, bubbel 
  & godsaker.

Program, fredag 8/3 2019

Program & anmälan:
tandvardsdagen.se

Silverpartners:

Utställare bl a:

Nätverkspartner:

Mediapartner:

Huvudpartner:

Silverpartner:

Tävla om kursresa
med PTJ, värde
ca 20 000 kr!


