СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ
София, ул. „Калоян” №6, хотел „Рила”, офис 216
тел. 0887483891, E-mail: abdentist@abv.bg; www.abdentist.com

Уважаеми колеги, партньори и приятели,
Управителният съвет на Сдружение на Българските Зъболекари (СБЗ) ви честити
новата 2018 г. с пожелания да е здрава, мирна и още по-успешна за вас и вашите
семейства!
Имаме удоволствието да ви уведомим, че събитието „Св. Аполония“ – избор на
„Зъболекар на годината 2017 г.“ ще се проведе в периода 09-11 февруари 2018 г. в
гр. Кюстендил, хотел Стримон Гардън. Конференцията на СБЗ и изборът на
зъболекар на годината ще започнат в 9 ч. на 10 февруари. Приятелската вечеря ще
бъде в ресторанта на хотела, същия ден, от 20 ч. Кувертът за вечерята е 60
(шестдесет) лв., заплащането се извършва на място.
За настаняването в хотела е необходимо да направите резервациите си лично (на
преференциални цени). Актуалният телефон за резервации е 0879353649. В случай,
че стаите са запълнени, в близост има и други възможности. След като резервирате
нощувките си, молим да уведомите за това офис-мениджъра на СБЗ г-жа Дочка
Димитрова, тел. 0887483891.

Прил.
ПРОГРАМА
на конференцията на Сдружение на Българските Зъболекари“ (СБЗ) във връзка с
честване на патронния празник на зъболекарите „Св. Аполония“ и за избор на
„Зъболекар на 2017 година“, 10 февруари 2018 г.
9.00-9.30 – Регистрация на участниците
9.30-9.45 – Откриване на събитието от д-р Анатолий Кънев, председател на СБЗ
9.45-11.00 – Лекция на д-р Венцислав Стоев: „Преодоляване на възраженията на
пациентите“
11.00-11.30 – Фирмена презентация на „Филипс България“ ООД
11.30-12.15 –Лекция на д-р Пламен Бързашки: „Рентгенови образи в денталната
практика, грешки при разчитането им, и СВСТ планиране“
12.15-13.00 – Избор на „Зъболекар на 2017 година“ и „Разни“
13.00-14.00 – Обедна почивка
14.00 – Посещение на Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ и
други избрани забележителности на гр. Кюстендил и околностите
20.00 – Официална приятелска вечеря в ресторанта на хотел „Стримон Гардън“

Заповядайте да отбележим заедно това интересно събитие!
УС на СБЗ

