
 Intressanta och lärorika föreläsningar.    Nätverka på den stora dentalmässan

VÅRYRA t o m 17 maj: Anmäl er senast 15/6
Gå 4 betala för 3 1600 kr/p & vinn resa!

Svenska Tandvårdsdagen är en omtyckt, givande och effektiv 
utbildningsdag med välfyllt program på fredagar kl 8.30 - 16.00, 
med tid för nätverkande och kunskapsutbyte. 

Inregistrering och fika på den stora dentalmässan från kl 08.00.

Se vilka föreläsningar du kan välja här på nästa sida, och besök 
tandvardsdagen.se för detaljerat program och mer information.

För all tandvårdspersonal - privat & folktandvård
2 400 kr/person. Varmt välkommen!
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En bra start på hösten för alla i tandvårdsteamet!

Framtidsinspiratör 
Johnny Sundin

En av Sveriges bästa inspiratörer inleder dagen i Lysekil med en medryck-
ande resa in i framtiden, och i din hjärna! Spaningar och innovationer i 
inspirerande edutainment med en skön mix av kunskap, analys och humor.

Dagen motsvarar 3-4 utbildningspoäng
med ditt eget val av två föreläsningar.

En inspirerande höstdag på västkusten - anmäl dig nu på tandvardsdagen.se

Svenska Tandvårdsdagen är tandvårdens egen personaldag, en exklusiv mötesplats för 100-200 
personer som anordnas på några utvalda orter per år runt om i landet. Satsa på din klinik och 
personal med teambuilding, inspiration och en rejäl kunskapskick! 

Avsätt fredagen den 13 september  för en heldags ”kick-on” med framtidsspaning, odontologis-
ka föreläsningar, nätverkande med kollegor och bra affärer på vår stora dentalmässa i underbar 
miljö på VANN Konferens & SPA i Lysekil. Även teampaket med övernattning, avslappnande SPA, 
välkomnande 3-rättersmiddag och frukost.  Varmt välkommen!

INBJUDAN LYSEKIL / VANN - FREDAG 13/9
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EXTRA FÖRELÄSNING - PER HOLKNEKT
Avslutning kl 15-16 med en av Sveriges absoluta toppförelä-
sare! Per Holknekt bjuder på känslosamma och värdefulla be-
rättelser från sin sällsynta, inspirerande och mångfacetterade 
livsresa som inspirerar, skapar förståelse och sätter spår. 

ANMÄL DIG SENAST
MÅNDAG 9/9

Halvdag inkl. lunch
1800 kr

After Work kl 14-16
600 kr



Dagen på VANN inleder vi tillsam-
mans med gäster på scenen, och en 
fartfylld och medryckande resa in i 
framtiden - och i din hjärna!  

Framtidsplaneten är spaningar och inno-
vationer i inspirerande edutainment med 
kunskap, analys och humor av omtyckta 
Johnny Sundin, Topp100-föreläsare 2018!

VÄLJ BLAND FLERA INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR! 
Heldag går på två valfria föreläsningar, och ett pass på mässan. 
Det finns något för alla i teamet! Läs mer på tandvardsdagen.se

ALLA: Framtidsinspiratör  Johnny Sundin

Maria Stiernstedt och 
Åsa Lindgren,  Dental Business Group

Tandvårdsbranschen i förändring
Vad bör din klinik prioritera för att vara 
hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt 
stark? Vad händer i omvärlden? Förändring-
ar inom ägande och drift. Utmaningar för 
större och mindre tandvårdskliniker. 
Vägar att välja. 7 områden att prioritera 
kommande 12 månader.

Valbar Pass 2
Valbar Pass 1

Valbar Pass 1

Valbar Pass 1

Valbar Pass 2

Workshop - klinikutveckling
Ta kontroll över utvecklingsarbetet- ta 
tempen och gör en klinikdiagnos! För hela 
teamet, eller delar av det.  Vilka områden 
behöver just ni förädla för att bibehålla eller 
utveckla arbetet? Vi prioriterar målområden 
och tar fram realistiska aktivitetslistor.

Valbar Pass 2

HELDAG
HALVDAG INKL LUNCH

AFTERWORK :
 Kl 14-16 - mässa, mingel & Per Holknekt


