
U I T N O D I G I N G

Geachte <heer><mevrouw> <naam>,

Ik nodig u van harte uit voor het bijwonen van DentEvent 2014. Na het 
succes van vorig jaar bieden wij u ook dit jaar, op vrijdag 13 juni, een 
aantrekkelijk programma met boeiende thema’s voor de tandtechniek. 
Voorbeelden uit de praktijk staan centraal. Tijdens de pauzes geniet u van 
uitstekende catering en brengen wij u al een beetje in de WK-stemming… 
Kortom, meld u nu aan voor het tandtechniek evenement dat u niet mag missen.

Stel uw eigen programma samen
Tijdens DentEvent vinden in verschillende ruimtes presentaties en workshops 
plaats. U kiest de onderwerpen van uw interesse en stelt zo uw ideale 
programma samen. De onderwerpen vindt u op de achterzijde van deze 
uitnodiging.

Verzeker u van een plek, meld u tijdig aan
Laat ons weten naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat tijdens 
DentEvent en retourneer vandaag nog bijgaande aanmeldkaart naar ons 
gratis antwoordnummer. Aanmelden kan ook bij ons Customer Service team, 
tel. (+31) (0)229 25 90 10 of via www.DentsplyProsthetics.com/event.

Ik zie er naar uit u te mogen verwelkomen op deze inspirerende dag!

Met vriendelijke groet,
DENTSPLY Prosthetics Benelux

<naam asm>
Area Sales Manager
<tel nr>
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Programma

10.00  Welkom & koffi e

10.30 Plenair programma
 Juichen!!  Don Jansen, BMC Talent
 VGT ontzorgt  Ed Kolsteeg, Secretaris VGT

11.30 Lunchpauze

12.30  Variabel programma
 • Klinische casus: kobalt chroom in de praktijk  
  Sebastian Stavar, Tandarts - Implantoloog

 • ´Oudere tandkleuren´, een specifi eke benadering  
  Herbert van Kuik, Tandtechnicus & trainer

 • Frees zelf, werk economischer 
  Jürgen Claes, Technical Advisor CAD/CAM

 •  Afdrukken, prepareren & cementeren: 
samenwerking lab en tandarts

  Piet Troost, Tandarts 

 • Full ceramics, the next level      
  Hans Jürgen Joit, Tandtechnicus/Keramiekartiest

 • Uw lab online, de do’s & dont’s    
  Roy Nikkelen, Co-owner webbureau Concept enzo

 • Overkappingsprothese met steg van A tot beter  
  Gerrit van Dijk, Tandtechnicus

16.00  Afsluiting & borrel

Locatie

Postillion Hotel, Kosterijland 8, NL-3981 A J Bunnik


