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Inbjudan - Jönköping 6/4 

Det finns något för alla i teamet, välj bland flera före-
läsningar inom estetisk tandvård, nationella riktlin-
jer, arbetsglädje, kulturkrockar - eller hur du inreder 
praktiken med Feng Shui. 
Se alla nyheter, gör bra affärer & mingla med kollegor 
på den stora dentalmässan med över 30 utställare.
Specialrabatter & erbjudanden!

Anmäl dig senast 31 mars -

En givande heldag för hela teamet- anmäl er nu på tandvardsdagen.se

Vinn 10 000 kr resa!

08.00 - 08.45 Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.45  ALLA: Vi startar upp dagen med gäster och 
  föreläsningar från scenen.
09.30 - 10.45 Pass 1: Mässan öppen. Föreläsning D, Feng Shui
10.45 - 11.15 Mässan öppen, Smoothies
11.15 - 12.30 Pass 2: Mässan stängd. Föreläsning A, Vackert leende   
  och E, Arbetsglädje & kulturkrockar.
12.30 - 13.30 Gemensam lunch & kaffe, mässa.   
13.30 - 14.45 Pass 3: Mässan öppen. Föreläsning D, Feng Shui 
  och C, Nationella riktlinjer och nöjda patienter.
14.45 - 15.30 Mässan öppen. Mingel, godsaker & bubbel.
15.30 - 17.00   ALLA: Ingenting är omöjligt, Tobias Karlsson
   

Program, torsdagen 6 april 2017, Jönköping Hotell & Konferens

För alla i tandvårdsteamet, både privat & folktandvård
Varmt välkommen!

Tobias Karlsson, en av Sveriges 
just nu populäraste talareModerator, Lennart Paulsson

Onsdagkväll 5/4 ordnar vi ett välkomstmingel på VOX Restaurang. 
Middag för de som önskar. Ange om du vill deltaga under ”Övrigt” vid anmälan, självkostnadspris 
middag tillkommer. Hotellrum finns att boka på VOX och på Jönköping Hotell & Konferens där Tand-
vårdsdagen startar torsdag morgon! Boka hotellrum själv eller via Tuva, 070-6441802.

Stor dentalmässa & givande föreläsningar!

Stor dentalmässa  - Intressanta och lärorika föreläsningar  -  Mingla med kollegor



Svenska Tandvårdsdagen arrangeras av iTeve AB i samverkan med deltagande utställare och 
samarbetspartners. Frågor, kontakta gärna Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se    

Se nyheter, få mässrabatter, gör bra affärer - stor dentalmässa! UTSTÄLLARE:

Se din praktik med nya ögon!  
Med belysning, färgval, vilka möbler du väljer och hur du 
placerar dem kan du förändra känslan på kliniken – så 
att kunden känner sig lugn och väl omhändertagen, och 
ni mår bättre på arbetsplatsen. Rummen formas med en 
medvetenhet som grundar sig i hur vi och vårt under-
medvetna reagerar på vår omgivning. Med både teori 
och praktiska övningar i den gamla kinesiska läran om 
Feng Shui får du med dig en bra grund och redskap att 
använda både hemma och på er praktik! 
Marianne J Rose, FengShuikonsult, Öland 

Arbetsglädje i praktiken
... eller ”Är de inte riktigt kloka dessa svenskar?”    
Colin Moon, en av Sveriges mest efterfrågade föreläsa-
re lär dig på ett underhållande sätt ta kraft i de svenska 
kulturella styrkorna. Om att först skaffa sig insikt om sin 
egen kulturella bakgrund - och därefter alla andras för 
att öka förståelsen och undvika krockar mellan olika kul-
turer. Att hanterar olikheter i vardagen och skapa strate-
gier för att leda och samarbeta över kulturgränserna. 

Alla mår bättre av ett vackert leende! 
Tandbehandlingar för ökad estetik leder också oftast till 
bättre bettfunktion och gör därmed att man mår bättre 
både psykiskt och fysiskt. Kirurgi, ortodonti, implantat/ 
tandburen protetik eller compositeterapi? Ibland behöver 
vi använda allt. Vad behöver beaktas för att få ett gott 
estetiskt resultat ? Hur planerar vi fallet – samspel pro-
tetik, kirurgi och tandteknik. Tdl Lennart Dageborn, Växjö.
Medlem i AACD, SACD samt certifierad EAO.

Utgått

Nationella riktlinjer & nöjda patienter
Vill du ha roligare på jobbet? Vill du följa de nationella 
riktlinjerna och samtidigt få nöjda patienter och kunder?
Här får du en tankeväckare hur du med små medel och 
konkreta kommunikationsverktyg kan hitta arbetsglädjen 
och yrkesstoltheten som leder till framgång.
Karin Sjögren, Göteborg. Disputerad tandläkare, affärskommu-
nikatör och lärare i motiverande samtal. .
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FANTASTISKA FÖRELÄSNINGAR! Du deltager på två av dessa nedan.
VÄLJ efter anmälan i personligt mail eller vår app vilka två du vill gå på.

Avs: iTeve AB / Tandvårdsdagen
Höllywood Studios, Industrig 3 
579 32 Högsby
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Vinn 10 000:-
RESIA

presentkort!

Läs mer på 
www.tandvardsdagen.se

under ”Föreläsare”. 

Silverpartners:

Varmt välkommen önskar alla dentalleverantörerna! 

Deltagaravgift 1600 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övriga) inkl förtäring.
*Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande. Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se   

Silverpartner:

Consumer Healthcare

Huvudpartner:


