
 

19.-20. června 2020 
Budova Dentamed Praha

Buďte  
úspěšnější•

Právě teď



Přijďte s námi prožít dva příjemné dny 
a načerpat novou energii•

Získejte s námi nové vědomosti a zkušenosti•  
 
Sejděte se s kolegy a vyzkoušejte si vše,  
co Vás zajímá•

Nebo prostě přijďte na drink•

 2020 

19.-20. června 2020, budova Dentamed Praha
pátek 10-19 hod., sobota 10-15 hod.

Špičkový catering, jak jste u nás zvyklí,  
diskuze s kolegy, přednášejícími a s našimi  
produktovými manažery a specialisty.      

Americká ruleta • Šipky • Laserová střelnice • Fotbálek • Black jack                

Bavte se•

Spoluutváříme vysoký standard oboru stomatologie



Cena všech 4 školení je 1 000 Kč. Ve stejné hodnotě získáte šek na nákup v Dentamedu.

Ing. Mgr. Gabriela Končitíková 
Ekonomka a lektorka Baťovy akademie 
 
Přednáška, pátek 19. června 2020, 13 hod.
Počet míst omezen

Lukáš Hána 
Lektor GrowJOB s.r.o.

Přednáška, pátek 19. června 2020, 16:15 hod.
Počet míst omezen

Mgr. David Neveselý a JUDr. Vladek Krámek 
HAVEL & PARTNERS s.r.o.  
 
Přednáška, pátek 19. června 2020, 17:15 hod. 
Počet míst omezen
 
Ochrana před riziky odpovědnosti statutárních orgánů.  
Ochrana majetku před riziky dopadů COVID 19. 
Čerpání státní podpory. 
Zapojení odpovídajících daňových řešení pro zvýšení 
efektivity výnosů z majetku. 
„Health check“ relevantních daňových pozic - zaměření 
na revizi daňové uznatelnosti nákladů. 
Nastavení právní i daňové strategie krizového řízení.

Služba. Čas. Spolupráce. Odpovědnost. Zastupitelnost. Komunikace. Budování sebe. 
Co znamená pochopení významu „kvalitní služby“ – služby v životě jednotlivce, spolu-
pracovníka i leadera. Od pochopení tohoto principu odvíjí se principy ostatní. Jedním z 
vyšších principů v rámci Baťovy soustavy řízení je také pochopení hodnoty času a jeho 
efektivního využívání k práci, odpočinku a rozvoji. Přijďte si pro inspiraci, jak jednotlivé 
principy využívat v současnosti a to jak v osobním, tak pracovním životě.

Jak efektivněji dosahovat svých cílů díky jednoduché Cost-Benefit analýze?
Jak pracovat s různými scénáři budoucího vývoje?
Jak se připravit i na nepředvídatelné události (tzv. Černé labutě)?
Jak lépe plánovat díky tzv. Pre-mortem analýze?
Jak zahrnout nejistotu do svých úvah, a dokonce si i spočítat,  
kdy se vyplatí riskovat díky tzv. Očekávané hodnotě?

Buďte úspěšnější Buďte chytřejší

Baťovy principy a filosofie podnikání Jak se rozhodovat v nejisté době

Ochrana majetku a prevence rizik

Spoluutváříme vysoký standard oboru stomatologie

M. Eng. Michal Navrátil, DiS. 
Ředitel MED-PROTECT 
 
Přednáška, pátek 19. června 2020, 14:30 hod. 
Počet míst omezen

Jak se vypořádat s rostoucí administrativní náročností privátní praxe  
a všemi zákonnými povinnostmi?
Jak najít partnera, který vše kolem pohlídá, ať my můžeme jen pracovat? 
Jaké budeme mít záruky za jeho práci? 

Jak získat 9 dní v roce navíc



Buďte in

Štěpán Batela 
Produktový manažer KaVo 
 
Miniworkshopy v průběhu celého DentaDne

Dentamed endo tým  
Nácvik nasazování kofferdamu a aplikace MTA 
Lupové brýle proč, kdy, jaké 
 
Miniworkshopy v průběhu celého DentaDne

Bc. David Kodálík 
Produktový specialista CAD/CAM Ordinace 
 
Miniworkshopy v průběhu celého DentaDne

Intraorální skenery od společnosti 3shape jsou nejrychlejší a nejpřesnější skenery na 
světě a jelikož si za tím stojíme, rádi Vám to ukážeme v praxi. Dále se zaměříme na 
novinky 3shape, které možná ještě neznáte a v neposlední řadě se pak budeme věno-
vat doplňkovým aplikacím Smile design, Treatment Simulator a Patient Monitoring. 

Martin Panovec 
Produktový specialista CAD/CAM Laboratoř 
 
Miniworkshopy v průběhu celého DentaDne

Představení portfolia technologií pro laboratoř společností 3shape a AmannGirrbach 
včetně 3D technologie NextDent. Ukázka skenování, frézování a 3D tisku.

Víme jak na regeneraci zdravotnických prostředků! Čištění, mazání a sterilizace v re-
kordním čase. Každý stomatolog musí v praxi zavést a zajistit opatření pro účinnou 
kontrolu infekce. Poskytneme komplexní základní znalosti týkající se správné regene-
race použitých zubařských nástrojů po ošetření pacienta. Ukážeme nejlepší metody 
vybrané ze zkušeností, pokynů, norem a zákonů z celého světa.

MUDr. Kateřina Babičová 
Specialista pro implantologii a augmentaci 
 
Miniworkshopy v průběhu celého DentaDne

Představení portfólia Osstem a Teccnoss, kontrola stability implantátu Osstell Beacon  
a představení nového modelu chirurgické jednotky W&H ImplantMed pro implantology.

To nejlepší ze světa endodoncie, včetně specialit na zalomené nástroje, apikální chirur-
gii a řešení komplikací. Vyzkoušíte si různá zvětšení, typy rámečků a dozvíte se o lupo-
vých brýlích vše, co potřebujete vědět.

19.-20. června 2020   /  info@dentamed.cz  /  www.dentaden.cz

Digitální otisk

CAD/CAM a 3D tisk

Digitální implantologie

Kofferdam, aplikace MTA a lupové brýle

Sterilizace a hygiena

Buďte zkušenější

Spoluutváříme vysoký standard oboru stomatologie

Ing. Roman Stárek
DentUnit 
 
Miniworkshopy v průběhu celého DentaDne

Představení a předvedení novinky A-Dec 500, ergonomie 
práce s touto soupravou. Výhodné cenové balíčky na další 
stomatologické soupravy.

Stomatolog. soupravy a ergonomie práce



Snadné přihlášení na dentaden.cz

Na přednáškách je omezený počet míst,
registrujte se proto včas!

Nechcete jít na přednášky? Nevadí.
Zarezervujte si náš čas pro Vás! 
 
Cena všech 4 školení je 1 000 Kč. Ve stejné hodnotě získáte šek na nákup v Dentamedu.

 
Na viděnou 19. a 20. června

Spoluutváříme vysoký standard oboru stomatologie


