
Rabatterade kursavgifter, anmälan pågår nu på tandvardsdagen.se!

Konkurrensen om både personal och patienter ökar i tandvården, och utbildning och motivation 
för såväl ledning som personal är ett konkurrensmedel för tandvårdsklinikerna att rusta sig med 
inför framtiden. 

Vi erbjuder ett färdigförpackat koncept, och på den separata inbjudan kan du ta del av pro-
grammet på Svenska Tandvårdsdagen i Lysekil fredag den 13 september. Målet är att leverera en 
högkvalitativ dag med stort värde för kliniken, med möjlighet till val av föreläsningar utifrån just 
era behov, och i många fall utan att behöva åka iväg så långt. Deltagarna får diplom som intyg på 
genomförda utbildningstimmar, och dessutom ett mervärde av möte med kollegor, och den-
talmässans kunniga dentalleverantörer och information kring produkt- och materialnyheter.
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En bra start på hösten för alla i tandvårdsteamet!

HOTELL & SPA-PAKET

Totalpris en natt 
inklusive SPA,  3-rätters 
middag, hotellrum och 
frukost.  Del i dubbel-
rum, 1800 kr/p, enkelrum 
2200 kr. Moms ingår.
Välkomstmingel och 
middag torsdag kl 20.00.

 LYSEKIL / VANN - HOTELL & SPA

Ord. deltagaravgift 2400 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övriga) inkl förtäring.
*Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande. Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se   

HOTELLPAKET!

VÅRYRA t o m 17 maj, endast Anmäl er senast 15/6
Gå 4 betala för 3 1600 kr/p & vinn resa!

För all tandvårdspersonal - privat & folktandvård
Ord. deltagaravg 2 400 kr/person.

Jag arrangerar sedan 2005 Svenska Tandvårdsdagen på olika orter i samverkan  med  Sveriges bästa föreläsare, 
dentalbolag & samarbetspartners. Varmt välkommen att kontakta mig! Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se    

Tandvårdsdagen i Lysekil riktar sig till tandvårdskliniker i 
hela Sverige, med ett särskilt välkommen till kliniker i när-
området Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg och förra årets 
värdort Stenungsund.  Kom över dagen, eller passa på att 
svetsa samman teamet och få ytterligare tid för diskussion i 
personalgruppen! Ni välkomna att komma torsdag eftermid-
dag, eller stanna kvar till lördagen, se hotellpaket.

  Varmt välkomna! Har ni speciella önskemål   
  för att få ut det mesta av den värdefulla tid ni   
  satsar på er personal och er kliniks utveckling,   
  välkommen att kontakta mig!


