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po raz 26.

Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 14–16 września 2017

Kongres Unii
Stomatologii
Polskiej po raz
pierwszy

Nowe ćwierćwiecze
pod znakiem zmian

Nauka ramię w ramię z praktyką i biznesem

Studenci, pokażcie potencjał naukowy!
Prowadzisz badania naukowe? Jesteś laureatem konferencji naukowej? Zgłoś swoją pracę na sesję „Naukowy zawrót głowy –
nowości w nauce”, która odbędzie się w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2017, 14–16 września 2017 r.).

Polska stomatologia nie
może sobie pozwolić na zapomnienie ciekawych badań
naukowych. Sesja „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce” ma być hołdem
dla autorów cennych prac habilitacyjnych,
doktorskich
i studenckich z ostatnich lat.
Abstrakty można zgłaszać do
30 maja (doktoranci) lub 15
czerwca (studenci). Wstęp na
sesję (16 września) – wolny!

Aleksandra Grabiec (PTSS
Łódź), koordynatorka sesji
„Naukowy zawrót głowy” dla
studentów stomatologii

Sesja „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce” to idealny moment, aby wykorzystać szansę jaką daje nam Kongres Unii Stomatologii Polskiej i zaprezentować studenckie
sukcesy na prestiżowej scenie podczas CEDE 2017. Do udziału w tym wydarzeniu zachęcamy studentów, w tym przede
wszystkim laureatów konferencji naukowych w roku 2017.
Możliwość udziału w tej sesji naukowej to niewątpliwe wyróżnienie, które mam nadzieję zostanie przez nas – studentów docenione. Abstrakty na sesję będzie można zgłaszać
od 1 kwietnia do 15 czerwca. Dla zwycięzcy „Naukowego zawrotu głowy” Organizatorzy CEDE 2017 przygotowali
nagrodę rzeczową. Koledzy i koleżanki, pokażmy nasz potencjał naukowy! Liczymy na Waszą obecność w Poznaniu!
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Publiczność wybierze
najlepsze produkty

Wystawa
i edukacja
– perfekcyjne
połączenie

Itzhak
Binderman
– nie jedyny
z wielkich

W dzisiejszych czasach
najlepsze wystawy nie mogą
funkcjonować bez dobrej
części edukacyjnej. Wraz
z rozwojem sprzedaży internetowej, rozbudową sieci
reprezentantów bezpośrednich skończyły się czasy, kiedy sukces wystawy mierzono
wyłącznie liczbą gości na stoisku. Nauka i biznes naturalnie się uzupełniają. CEDE
i Kongres Unii Stomatologii
Polskiej (#integracjanaukowa) stanowią naturalne
uzupełnienie – to o czym
uczestnicy usłyszą na wykładach, będą chwilę później
mogli zobaczyć na stoiskach
wystawców.

Wybitny
implantolog
i biolog z Izraela badał dla
NASA regenerację kości
w przestrzeni kosmicznej na
świnkach morskich. Przed
uczestnikami Kongresu Unii
Stomatologii Polskiej opowie o metodzie przetwarzania usuniętych zębów
własnych pacjenta w celu
uzyskania zębiny do natychmiastowych przeszczepów
autogennych. To nie jedyny
autorytet stomatologiczny,
który pojawi się w Poznaniu.
(str. 2)

Prof. Marzena Dominiak,
przewodnicząca Rady
Naukowej Kongresu Unii
Stomatologii Polskiej,
który będzie towarzyszył
CEDE 2017

Jak zmieniało się CEDE
rok

Gwiazdy
CEDE 2017

Gwiazda wieczoru
– Anita Lipnicka
Kiedy śpiewa – wszystko
się może zdarzyć. Jedni będą
podrygiwać nogą, inni pląsać
pod sceną. Jesteśmy pewni,
że wszyscy uczestnicy koncertu Anity Lipnickiej będą
wspólnie śpiewać największe
przeboje jednej z najlepszych
wokalistek ostatniej dekady.

2. Kongres
Polskiego
Towarzystwa
Stomatologii
Laserowej
Już teraz zapraszamy na 2.
Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej,
który odbędzie się 24–25 listopada 2017 w Krakowie.
Współorganizatorem
wydarzenia jest firma Exactus
Sp.j. Udział w wydarzeniu
potwierdzili już m.in. prof.
Norbert Gutknecht (Niemcy), prof. Stefano Benedicenti
(Włochy), prof. Umberto Ro-

meo (Włochy), dr Dimitris
Strakas (Grecja), dr Ilay Maden (Wielka Brytania), prof.
Marzena Dominiak, dr hab.
Elżbieta Dembowska oraz
dr Kinga Grzech–Leśniak.

Kongres Unii
Stomatologii Polskiej
Pięć sesji, sympozja satelitarne, wybitni eksperci
z Polski i świata i bogata
mieszanka nauki z praktyką
dla reprezentantów wszystkich dziedzin stomatologii
– taka będzie premierowa
edycja Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, który od
tego roku ma być ważnym
elementem CEDE.
Formuła Kongresu będzie
wzorowana na standardach
organizacyjnych i merytorycznych takich wydarzeń
jak Kongres Association Dentaire Française w Paryżu czy
Doroczny Światowy Kongres
Stomatologiczny FDI.
– Kongres FDI udowodnił, że polska stomatologia,
zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, nie ma powodów do
kompleksów. Dał nam także odpowiedź na pytanie,

które tematy cieszą się zainteresowaniem oraz którzy
prelegenci z kraju i zagranicy potrafią o nich ciekawie
opowiadać. Dalej chcemy
edukować przedstawicieli
wszystkich dziedzin stomatologii – zapewnia prof. Marzena Dominiak.
Udział w Kongresie potwierdzili już m.in. wybitny implantolog Itzhak
Binderman (Izrael), znakomici endodonci Renato Leonardo (Brazylia), Hugo
Sousa Dias (Portugalia),
Vittorio Franco (Włochy)
czy uznani eksperci z zakresu stomatologii dziecięcej – Jacobo Limeres Posse
(Hiszpania) i Mindra Badea
(Rumunia). Polskie spojrzenie na stomatologię zaprezentują m.in. prof. Ingrid
Różyło–Kalinowska,
prof.
Renata Górska, prof. Tomasz Konopka, prof. Doro-

ta Olczak–Kowalczyk, prof.
Marek Ziętek, prof. Marcin
Kozakiewicz, dr hab. Jolanta
Kostrzewa–Janicka, dr Beata
Tokarczuk, dr Bartosz Cerkaski, dr Maciej Żarow. Przed
uczestnikami Kongresu wystąpią także m.in. ceniony
psycholog i coach Wojciech
Eichelberger czy specjalistka
od social media Monika Czaplicka. Nie zabraknie ekspertów z zakresu: ochrony
danych osobowych, prawa,
zarządzania czy fizjoterapii
(sesja „Wokół gabinetu”).
Swoją sesję zaplanowała także Naczelna Izba Lekarska. Poświęcona będzie
m.in. działalności samorządu, innowacjom w stomatologii, w szczególności
zastosowaniu 3D, informatyzacji ochrony zdrowia oraz
zmianom w prawie.
Program Kongresu poznamy w ciągu kilku tygodni.

Naukowy zawrót głowy
– nowości w nauce
Sesja będzie składała się
z trzech części. Jedna z nich
skierowana jest do studentów stomatologii, których
prace zostały wyróżnione
podczas ostatnich konferencji organizowanych przez
koła naukowe lub są w trakcie przygotowania.
– Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia do 15
czerwca. O tym, które prace zostaną zaprezentowane
podczas Kongresu zdecyduje Rada Naukowa. Wybitni
eksperci wyłonią także najlepszą pracę, która zostanie

nagrodzona. Wszyscy autorzy zakwalifikowanych prac
otrzymają bezpłatne uczestnictwo w Kongresie – tłumaczy Aleksandra Grabiec
(PTSS Łódź), koordynatorka
sesji dla studentów.
Od 10 lutego do 30 maja
prace mogą natomiast zgłaszać doktoranci. W konkury
staną autorzy prac ze wszystkich dziedzin stomatologii
obronionych w latach 2015–
2016. Ci, którzy przekonają
Radę Naukową, w Poznaniu
będą mieli 20 minut, aby
swoimi obserwacjami za-

ZGŁOŚ PRACĘ

interesować
uczestników
sesji. Najlepsi otrzymają nagrodę w postaci certyfikatu
oraz możliwości wygłoszenia pełnej pracy na głównym
forum Kongresu w roku
następnym.
Ciekawych
prezentacji
można spodziewać się również w sesji przeznaczonej
dla habilitantów. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę prac obronionych
w ostatnich latach Rada Naukowa Kongresu przeprowadziła już ich wstępną
selekcję.

www.cede.pl

Prof. Dorota
Renato de
Dr n. med.
Toledo Leonardo Olczak–Kowalczyk Maciej Żarow
pochodzi z Brazylii, pracuje
na uczelniach w USA i Hiszpanii, dzieli się swoją wiedzą
na całym świecie. W Poznaniu wygłosi wykład pt.
„Kompendium biologicznej
endodoncji – strategie celujące w sukces”

Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, od
lat zabiega o poprawę stanu
uzębienia polskich dzieci i regularnie dzieli się wiedzą na
najważniejszych konferencjach
w kraju. W Poznaniu wygłosi wykład pt. „Porozmawiajmy
o… fluorze”.

od 10 lat w Centrum
Kształcenia Podyplomowego
Dentist prowadzi kursy
z zakresu endodoncji i
stomatologii estetycznej.
Podczas Kongresu Unii
Stomatologii Polskiej
zaprezentuje ABC planowania
w stomatologii estetycznej.

Prof. Andrzej
Milewicz

Wojciech
Eichelberger

Prof. Frank
Liebaug

kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii
Medycznej we Wrocławiu,
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
opowie o tym, co stomatolog powinien wiedzieć o witaminie D.

znakomity psycholog,
psychoterapeuta, coach
i trener wygłosi wykład
pt. „JAK MÓC WIĘCEJ,
LEPIEJ, DŁUŻEJ i mniejszym
kosztem. Zapobieganie
przemęczeniu, redukcja
stresu i profilaktyka
wypalenia zawodowego”.

Dr n. med. Adam Zygmunt
Ziemlewski
Bartosiewicz

Prof. Tomasz Konopka, współautor koncepcji sesji
„Naukowy zawrót głowy”, członek Rady Naukowej
Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

Celem sesji jest przybliżenie aktualnych osiągnięć polskiej nauki nie tylko i wyłącznie praktykom, ale także przemysłowi.
Mamy nadzieję, że część prac warto będzie przełożyć na projekty produkcyjne. Nie zapominajmy, że CEDE to wydarzenie międzynarodowe, więc prezentowane prace mają szanse być docenione również za granicą.
Kongres FDI, który pokazał światu jak świetnie rozwija się polska stomatologia, to nie tylko
jednorazowy sukces, to zobowiązanie do dalszej pracy. Gorąco zachęcam do zgłaszania prac
i przede wszystkim uczestnictwa w sesji. To nic nie kosztuje, a korzyści mogą być bezcenne.

przedstawi stosowane klasyfikacje ubytków tkanek
i metodologię diagnostyki
oraz planowania leczenia implantologicznego w skomplikowanych sytuacjach
klinicznych

będzie przekonywał
słuchaczy, że diagnostyka
CBCT oferuje skuteczne
narzędzia, pozwalające
rozwiać wątpliwości
i planować bezpieczne
leczenie, bez narażania
pacjenta na wysokie dawki
promieniowania

Dr n. med. Luiza
Grzycka-Kowalczyk

(Klinika Fizjoterapii),
w trakcie szkolenia
„Zdrowym być – fizjoterapia
lekarzy dentystów” wskaże
najczęściej popełniane przez
stomatologów błędy podczas
pracy angażującej kręgosłup.

będzie przekonywać, że
aby zrozumieć dobrze
patologię zatok, niezbędna
jest wiedza w zakresie
ich prawidłowej budowy
i funkcjonowania, czyli
anatomii i fizjologii

Pełna lista wykładowców na www.cede.pl

Siła autorytetów – oni
tworzą program

Pierre Fabre dla lekarzy
i higienistek

Dla ortodontów
i techników

Tworzenie programu naukowego to praca zespołowa, szczególnie gdy ma to być wydarzenie interdyscyplinarne. Przewodniczącą Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej jest
prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, wybitny chirurg oraz
implantolog, przewodnicząca Komitetu Naukowego FDI 2016
Poznań. Aktywnie wspierają ją członkowie Rady i jednocześnie
przedstawiciele najważniejszych dziedzin stomatologii: prof.
Tomasz Konopka, prof. Dorota Olczak–Kowalczyk, prof. Ingrid
Różyło–Kalinowska, prof. Tomasz Gedrange, prof. Marcin Kozakiewicz, prof. Mariusz Lipski, dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa–Janicka, dr n. med. Wojciech Bednarz, dr n. med. Maciej
Żarow, dr n. med. Paweł Niewada, dr n. med. Maciej Michalak,
lek. dent. Anna Lella oraz lek. dent. Beata Tokarczuk.

15 września w godzinach 12–14 odbędzie się sesja satelitarna
Pierre Fabre dla lekarzy dentystów. Prelegentami będą prof. Marzena Dominiak oraz prof. Spiridon Silvestros. Dzień później
(16.09) z podobnej formuły edukacyjnej będą mogły skorzystać higienistki stomatologiczne. Wykłady przedstawią: Yvonne Nyblom (Prezydent Szwedzkiego Towarzystwa Higienistek
Dentystycznych, Prezydent European Federation Dental Hygienist) – „Wyzwania w komunikacji z pacjentem – Higiena Jamy
Ustnej – czy Twoi pacjenci słuchają? Jeśli tak, to czy podążają
za Twoimi wskazówkami?”, dr Danuta Kaczmarska (prezes
PTHS) – „Podnoszenie kwalifikacji oraz możliwości profesjonalnego rozwoju kariery higienistek” oraz dypl. hig. Agnieszka
Nowak – „Opieka nad pacjentem ortodontycznym, na każdym
etapie leczenia”. Sesję zakończą warsztaty w grupach.

16 września zapraszamy na sesję Polskiego Towarzystwa
Techniki Ortodontycznej, poruszającą problemy współpracy ortodontów z technikami oraz wykorzystania technik 3D
w pracowni technicznej. W programie m.in.: „Polska ortodoncja 2017” (prof. dr hab. Beata Kawala), „Współpraca gabinetu
ortodontycznego i pracowni technicznej” (tech. dent. Iwona
Urbanek Królikowska), „Alergia w ortodoncji” (lek. stom. Beata Tokarczuk), „Praktyczne zastosowanie technik 3D w gabinecie protetycznym oraz współpraca z pracownią techniczną
(lek. dent. Piotr Skrzyszewski), „Wymagania laboratoryjne
przygotowania pacjenta do skanowania. Pułapki technik wirtualnych” (tech. dent. Tomasz Augustyn), „Cyfrowy wycisk i planowanie leczenia w 3D” (lek. dent. Szymon Chojnowski).

 facebook.com/cede.wystawa
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CEDE czeka na najlepszych
Wystawcy 26. edycji CEDE
do końca lutego zarezerwowali blisko 3 000 m2
powierzchni w pawilonach
wystawienniczych. Wszyscy zainteresowani będą
mogli odwiedzić Wystawę
bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji.
Jedną z nowości organizacyjnych tegorocznego CEDE
jest podział dostępnej powierzchni wystawienniczej na

dwie kategorie cenowe (Strefa
A i Strefa B). Zamówienia powierzchni tak jak w poprzednich edycjach należy składać
wyłącznie on-line korzystając
z platformy „Panel Wystawcy” na stronie www.cede.pl
(zakładka: Wystawcy)
Dla Wystawców zainteresowanych zorganizowaniem
własnego wykładu/prezentacji lub szkolenia przygotowaliśmy ofertę wynajmu sal
wykładowych wyposażonych

w sprzęt AV. Sale o pojemności od 50 do 199 miejsc zlokalizowane są na antresoli
pawilonu 7.
Wystawcy którzy złożą zamówienie stoiska do 30
marca 2017 skorzystają z preferencyjnej stawki opłaty
rejestracyjnej.
Wystawę będzie można zwiedzać 14–15 września
(czwartek i piątek) w godz.
9:00–18:00 oraz 16 września
(sobota) w godz. 9:00–16:00.

Ważne daty dla wystawców
do 30 marca 2017
do 12 czerwca 2017
20 lipca 2017

Internetowe głosowanie
zastąpi Grand Prix
Już od marca wystawcy
CEDE 2017 będą mogli
zgłaszać swoje produkty na konkurs „Gwiazdy
CEDE 2017”, który zastąpi zasłużone dla branży
Grand Prix. Głosowanie
publiczności
rozpocznie
się 1 czerwca i zakończy
dopiero pod koniec pierwszego dnia CEDE.

preferencyjna opłata rejestracyjna
wpis do drukowanego Katalogu Wystawy
zamówienie zabudowy stoiska, usług technicznych, identyfikatorów
Wystawcy

Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych, najpraktyczniejszych
– w opinii środowiska stomatologicznego – produktów
dostępnych na polskim rynku w czterech kategoriach:
sprzęt, materiały, profilaktyka, IT i edukacja. Nowa
formuła daje producentom
i dystrybutorom szansę dłu-

gofalowej, nawet kilkumiesięcznej promocji produktu.
Co najważniejsze, los zwycięzców nie będzie już uzależniony wyłącznie od jury
– ulubione produkty wskażą
stomatolodzy, technicy, higienistki czy asystentki.
Udział w konkursie (dla
zgłaszających i głosujących)
jest bezpłatny. Producent lub
dystrybutor może zgłosić
(online, przez Panel Wystawcy od 1 marca do 30 maja)
maksymalnie jeden produkt
w jednej kategorii. Głos będzie można oddać wyłącznie po odwiedzeniu strony
www.cedenews.pl i zarejestrowaniu się w panelu użytkownika. Uczestnicy mogą
oddać jeden głos w jednej
tylko kategorii lub oddać po

jednym głosie w każdej z kategorii. System umożliwia
wyłącznie jednokrotne wskazanie faworyta.
Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się 14
września 2017 r. o godz. 18.00
podczas uroczystości w pasażu pomiędzy pawilonami.
Nagrodą dla zgłaszających
zwycięskie produkty w poszczególnych
kategoriach
będą pamiątkowe statuetki
oraz dyplomy. Dodatkowo,
zwycięskie produkty będą
zaprezentowane 15 i 16 września (2 i 3 dzień CEDE 2017)
w specjalnie oznaczonej strefie w pasażu pomiędzy pawilonami 7, 7A, 8, 8A.
Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie na
www.cedenews.pl.

Wystawcy beneficjentami
Kongresu

CEDEnews.pl – wystawa,
Promocja – nie tylko stoisko
kongres i konkurs na bieżąco Stoisko jest podstawową, ale nie jedyną formą prezentacji

Od ponad 25 lat obserwujemy rynek stomatologiczny, CEDE
2017 nie będzie rewolucją, ale naturalnym etapem ewolucji
marki. Nie mamy wątpliwości, że naturalnym uzupełnieniem
festiwalu sprzętu i materiałów jest wysokiej jakości program
edukacyjny, którego poziom gwarantuje zaangażowanie najlepszych ekspertów i ważnych środowisk naukowych. W nazwie “Kongres Unii Stomatologii Polskiej” kryje się idea
współpracy, która będzie nam przyświecać w kolejnych latach. Beneficjentami tej współpracy będą zarówno uczestnicy
jak i wystawcy. Nie ma obaw, że Kongres pozostawi wystawę
w cieniu – zapewnia Ewa Mastalerz z firmy Exactus sp.j.

Własna strona internetowa to standard, ale własna platforma informacyjna to już coś! CEDEnews.pl to portal, który jego użytkownikom pozwoli śledzić na bieżąco wszystkie
ważne informacje dotyczące wystawy, Kongresu Unii Stomatologii Polskiej czy konkursu „Gwiazdy CEDE”. W serwisie prezentujemy sylwetki wykładowców, abstrakty
najciekawszych prelekcji, rozmawiamy z wybitnymi fachowcami i przedstawicielami firm uczestniczących w wystawie,
śledzimy doniesienia naukowe (przegląd prasy Anny Kubicy–Gemel i Natalii Lamperskiej) i nieustannie zaskakujemy.
Zapraszamy na www.cedenews.pl!

Poznań nie tylko kongresowy

Lotnisko położone zaledwie 7 km od centrum
miasta, gdzie znajdują się
Międzynarodowe Targi Poznańskie, będące także jednym z większych polskich
organizatorów kongresów
– to zalety Poznania, sprzyjające rozwojowi turystyki
biznesowej.

Jednak wizyta w stolicy
Wielkopolski może być także pretekstem, by zwiedzić
jedno z ciekawszych polskich miast, nierozerwalnie
związanych z początkami
państwa polskiego. Tutaj
swój gród miał książę Mieszko I. Prawdopodobnie także
tutaj przyjął chrzest w 966

 facebook.com/cede.wystawa

roku, tym samym dołączając
do grona średniowiecznych
władców Europy. Wydarzenie to uznawane jest za początek państwa polskiego.
Tę historię można poznać w
Bramie Poznania – nowoczesnym multimedialnym
centrum interpretacji dziedzictwa. Znajduje się ono na
Śródce. Przed wiekami było
to odrębne małe miasteczko
i coś z tej atmosfery pozostało do dziś. Ostatnio powstaje
tu mnóstwo knajpek. Uwagę przyciąga także bajkowy
trójwymiarowy mural.
Odwiedzając Poznań nie
sposób ominąć Starego Rynku, z przepięknym renesansowym ratuszem. Na jego
wieży każdego dnia w samo
południe trykają się słynne
koziołki. Również na Starym
Rynku, w kamienicy naprzeciwko ratusza swoją siedzibę ma Rogalowe Muzeum
Poznania. Nie ma tu jednak gablot z eksponatami,
za to odbywają się pokazy z

udziałem publiczności, która
może zarówno skosztować,
jak i na żywo poznać sekrety rogali świętomarcińskich.
Stare Miasto to ciągle żywe
serce półmilionowego miasta, w którym mieszka około
120 tysięcy studentów, również z Europy i innych kontynentów. Dzięki nim miasto
żyje niemal całą dobę. Na
gości czekają tu bary, kluby
oraz liczne restauracje.
Przeszłość i teraźniejszość
splata się w Centrum Kultury Zamek, czyli dawnym
Zamku Cesarskim. Zamki słyną z tego, że ich historia sięga dawnych wieków.
Jednak ten poznański jest
wyjątkowy. To najmłodszy
zamek w Europie wzniesiony dla koronowanego władcy. Zbudowano go w 1910
roku dla niemieckiego cesarza Wilhelma II. Historia
tego gmachu jest skomplikowana jak całe XX stulecie.
Dziś to jedna z największych
instytucji kultury w Polsce,
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podczas CEDE 2017. Wystawcy zainteresowani dotarciem do
klientów poprzez dodatkowe aktywności promocyjne, z pewnością wybiorą coś dla siebie z bogatej oferty możliwości reklamowych przygotowanej przez Organizatorów.
W ofercie znajdą Państwo propozycje reklamy: na stronie
www.cede.pl, w drukach CEDE 2017 (katalog Wystawy, Program Kongresu i inne), w materiałach wydawanych zwiedzającym wystawę oraz uczestnikom Kongresu, w formie banerów
wielkoformatowych na terenie wystawy, w aplikacji CEDE 2017
na urządzenia mobilne, na interaktywnej mapie wystawy.
Pełną ofertę zawierającą cennik można pobrać ze strony
www.cede.pl (zakładka: Wystawcy/Reklama dla Wystawców).
Reklama podczas wystawy jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Wystawców CEDE 2017.

organizująca setki koncertów, festiwali, wystaw i innych wydarzeń.
Innym miejscem, gdzie
spotykają się różne światy jest Stary Browar. To
centrum handlu, biznesu i
sztuki zbudowano, adaptując pozostałości XIX–wiecznego browaru. W 2006 roku
zostały wyróżnione jako
najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na
świecie.
Współczesnym kontynuatorem tradycji piwnych, sięgających średniowiecza są
Lech Browary Wielkopolski. To jedna z najpopularniejszych polskich marek
piwa. Browary można także zwiedzać. Wycieczka
prowadzi przez wszystkie
etapy produkcji i kończy się
degustacją.
Centrum Poznania jest na
tyle zwarte, że można je komfortowo zwiedzać piechotą
lub na rowerze. W mieście
działa blisko 90 stacji roweru

miejskiego. Tym sposobem
można wybrać się nad Jezioro Maltańskie, uchodzące za
jeden z lepszych i piękniejszych profesjonalnych torów
regatowych Europy. Dla poznaniaków to jedno z ulubionych miejsc aktywnego
wypoczynku. Nad jego brzegami znajduje się całoroczny
stok narciarski, a także imponujący park wodny Termy
Maltańskie, z kilkunastoma
rodzajami saun i mnóstwem
atrakcji.
To ledwie kilka propozycji, a przecież czekają jeszcze
okolice Poznania, z Zamkiem w Kórniku, pieczołowicie odrestaurowanym
Pałacem w Rogalinie, pokazującym życie codzienne
arystokracji w latach 30. XX
wieku lub Wielkopolskim
Parkiem Narodowym, gdzie
chroni się unikalny krajobraz polodowcowy.
Więcej informacji i pomysłów na Poznań na stronie
www.poznan.travel.
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Wierzę, że polską odpowiedzią na Kongres FDI
będą kolejne, coraz atrakcyjniejsze edycje CEDE.
Zebrane doświadczenia
z pewnością zaprocentują
nowymi pomysłami.

Światowa Wystawa Stomatologiczna FDI
•
•
•

Prof. Honorata Shaw
główny koordynator FDI
2016 Poznań

•

6 000 m² powierzchni
367 stoisk
352 firm, w tym 113 z Polski
ponad 11 000 odwiedzających

FDI 2016 POZNAŃ
– daliśmy radę!
Kongres w Poznaniu w pełni wpisał się w podstawowe cele
FDI, czyli edukację lekarzy dentystów na najwyższym poziomie oraz międzynarodową promocję zdrowia jamy
ustnej. Dodatkowo wniósł wiele świeżości do formuły
proponowanej od lat przez FDI i wypromował organizację w tej części Europy. Jestem przekonana, że FDI 2016
Poznań będzie punktem odniesienia dla gospodarzy kolejnych edycji.
Lek. dent. Anna Lella
Prezydent Europejskiej Regionalnej Organizacji
Światowej Federacji Dentystycznej ERO–FDI

TOP wykładowcy
• Prof. Reinhard Hickel
• Dr Alpdogan Kantarci
• Prof. Gil Alcoforado

TOP wykładowcy PL
• Prof. Katarzyna Emerich
• Dr hab. Jolanta Kostrzewa–Janicka
• Dr Bartosz Cerkaski

Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania, profesjonalizmu
i elastyczności Polaków. Członkowie zagranicznych delegacji gratulują fantastycznej atmosfery podczas ceremonii otwarcia, wyjątkowego klimatu podczas Gala Dinner,
wszechobecnej otwartości i uczynności, a nawet organizacji bezpłatnego transportu miejskiego dla uczestników.

16 000 osób
ze 152 państw

Dr Patrick Hescot
prezydent FDI

Kongres (część edukacyjna)

• ponad 4 000 uczestników

• rekordowa liczba 141 prelegentów

Rozmach Kongresu FDI
jest większy niż wielu kongresów międzynarodowych, w których
uczestniczyłem.
Dr n. med. Maciej
Hamankiewicz
prezes Naczelnej Izby
Lekarskiej
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