Реєстрація

E-mail: botiss@implantiss.com / тел. +38 099 400 32 44
+38 098 000 32 44

bone & tissue days Berlin 2016
Даною формою я реєструюся учасником bone & tissue days Berlin:

Місце проведення

Проживання в готелі
Park Inn Radisson Hotel Berlin

ПІБ
Адреса

Берлінський конгрес-центр
Александрштрассе 11
10178 Берлін

Телефон

Одномісний номер 136 € /доба

E-mail

Двомісний номер TWIN 146 € /доба

Дата, підпис

Двомісний номер DBL 146 € /доба

8 вересня 2016

9 - 10 вересня 2016

П‘ятниця, 9 вересня 2016

Пре-конгрес

Конгрес
bone & tissue days 2016

Майстер-класи, 150 € кожен

Реєстрація можлива лише для учасників конгресу

WS Fusion Day
Лекція:

Майстер-клас*: 300 €

Сесія1 (08:00 - 10:00)

російську,

* Участь можлива тільки в поєднанні з лекцією
Робоча мова - англійська

П‘ятниця, 9 вересня 2016
9 вересня 2016

Гала-вечір

Спеціальний практичний курс
Проф. Джованні Зукеллі

109 €
Будь ласка, зазначте необхідну

Реконструктивна парадонтальна
хірургія в естетичній зоні

200 €

Робоча мова - англійська.
Синхронний переклад на російську мову.

Загальні умови:
- Реєстрація здійснюється до 01 червня 2016 р.
- Всі ціни включають їжу та напої під час конгресу.
- Програма, витрати та місце проведення заходу можуть бути змінені.
- Контактні особи:
Олеся Іванчук +38 095 888 19 16
Леся Кушнір +38 050 374 72 58

Проїзд:
		автобус
		 авіа

Для реєстрації можливий один майстер-клас в одній сесії
Робоча мова - англійська

598 €
Робоча мова - англійська
Синхронний переклад на німецьку,
іспанську, італійську та японську мови.

150 €

Візова підтримка:
		 так
		ні

кількість квитків.
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