08:30-tól
Regisztráció

Magyaros virtus
a szívférgesség körül
Továbbképzés állatorvosi
asszisztenseknek
Időpont:
2018. május 26. szombat

PROGRAM

09:00-10:30
dr. Somogyi Virág:
A szívférgesség Magyarországon: valós veszély,
népi hiedelmek nélkül!
10:40-11:40
dr. Veres Mercédesz:
A szívférgesség megelőzésének lehetőségei készítmények kombinálása a külső-belső élősködőkkel
szembeni védelemért
11:50-12:20
szponzori előadás
12:40-14:10
dr. Vrabély Tamás:
A szívférgesség UH diagnosztikája, kezelése,
gyakorlati tapasztalatok
14:20-15:20
Kutszegi Attila
Asszisztens praxisépítő munkája a parazitikumok
értékesítésénél
15:30-17:00
dr. Fekete Mónika
A kutyatulajdonosok felelősségének erősítése a megelőzés és szűrés fontossága
17:00-tól
Kerekasztal beszélgetés a tapasztalatokról asztal nélkül kötetlenül

Az előadások vázlatát a könnyebb jegyzeteléshez nyomtatva biztosítjuk a résztvevőknek.
Limitált férőhely: max. 25 fő.
Részvételi díj 18 800 Ft, mely a következőket tartalmaz:
Kávé, tea és üdítő fogyasztás a szünetekben
Ebédszünetben szendvicsek, aprósütemény
Előadások anyaga nyomtatva..
Webes felvétel otthoni visszanézése 2018. június 30-ig
Jelentkezés feltétele:
jelentkezési lap kitöltése
(1-3 kérdést is kérünk előre, melyek az
előadások témáihoz kapcsolódnak)
részvételi díj beﬁzetése

RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE
DÍJ
BEFIZETÉSE
•RÉSZVÉTELI
személyesen
ügyfélszolgálatunkon

•• készpénzben
banki utalással az OTP 11718000-20400529 bankszámlaszámra
személyesen vagy
ügyfélszolgálatunkon
kérjük
a résztvevő
feltüntetni)
•(megjegyzés
készpénzbenrovatban
vagy banki
utalással
az OTPnevét
11718000-20400529
bankszámlaszámra
(megjegyzés
kérjük a 16
résztvevő
Részvételi
díjrovatban
webináriumon
800 Ft, nevét
mely afeltüntetni)
következőket tartalmazza:

Részvételi
webináriumon
16 800
mely a online
következőket
tartalmazza:
Valós
időbendíj
követhető,
megnézhető
azFt,
esemény
otthonról
vagy munkahelyről.
Chat
kérdezési megnézhető
lehetőség az az
előadóktól
továbbképzés
napján!
Valósablakban
időben követhető,
eseményaonline
otthonról
vagy munkahelyről.
Előadások
anyaga
nyomtatva,
kipostázva
2017. június
első hetében.
Chat ablakban
kérdezési
lehetőség
az előadóktól
a továbbképzés
napján!
Webes
felvétel
korlátlan
otthoni
visszanézése
2017.
június
Előadások
anyaga
nyomtatva,
kipostázva
2018.
június
első30-ig.
hetében.
Limitált
jelentkezési
lehetőség
max.:
40 fő.
Webes felvétel
korlátlan
otthoni
visszanézése
2018. június 30-ig.
Limitált jelentkezési
lehetőség-max.:
40 fő.A KÖVETKEZŐ LINKRE:
Regisztráció
webináriumra
KATTINTS

Regisztráció webináriumra:
http://livebroadcast.hu/pages/murmuczok-tovabbkepzes/index.php?p=user_datasheet
https://livebroadcast.hu/pages/murmuczok-tovabbkepzes-3/
A rendezvény megállapított továbbképzési pontértéke:
47 pont
A
rendezvény
megállapított
továbbképzési
pontértéke:
43 pont
(csak az Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékben szereplőknek, helyszíni
részvétel esetén
(csak
az
Állatorvosi
Asszisztensi
Névjegyzékben
szereplőknek,
helyszíni
részvétel
igazolható. A rendezvény regisztrációs száma: 34/TK/2017/MÁOK
esetén igazolható. A rendezvény regisztrációs száma: 15/TK/2018/MÁOK
LEMONDÁS LEHETŐSÉGE:
LEMONDÁS LEHETŐSÉGE:
A részvételi szándék lemondható, és a teljes 100% díjat visszautaljuk 2017. május 15-ig.
A részvételi
szándék lemondható,
és a teljes
100% díjat visszautaljuk
2018.
május 15-ig.
Várólista:
a jelentkezéseket
a részvételi
díj beérkezésének
sorrendjében
fogadjuk.
VáVárólista:aza esetleges
jelentkezéseket
a részvételi
díj4 beérkezésének
sorrendjében fogadjuk.
rólistára
visszalépések
miatt
főt tudunk regisztrálni.
Várólistára az esetleges visszalépések miatt 4 főt tudunk regisztrálni.
KEDVEZMÉNYEK
KEDVEZMÉNYEK
Korai regisztráció és befizetés 2017. március 31-ig 			
10% kedvezmény
Korai regisztráció
és beﬁzetés
2018. március
31-ig
10% kedvezmény
kedvezmény
Asszisztensi
névjegyzékben
regisztrált
jelentkezőknek			
10%
Asszisztensi
regisztrált
jelentkezőknek
10% kedvezmény
kedvezmény
MOC
végzett névjegyzékben
diákja kedvezmény
							
10%
MOC végzett diákja kedvezmény
10% kedvezmény
Összesen 20% kedvezmény vehető igénybe a teljes árból (18 800 Ft / 16800 Ft)
Összesen 10% kedvezmény vehető igénybe a teljes árból (18 800 Ft / 16800 Ft)
10% kedvezménnyel csökkentett ár						
16 920 Ft / 15 120 Ft
TANTERMI
10%-al csökkentett
ár ár						
16 440
920 Ft
Ft
20%
kedvezménnyel
csökkentett
15 040 Ft / 13
WEBINÁRIUM 10%-al csökkentett ár
15 120 Ft
Áraink 27%-os áfát tartalmaznak.
Áraink 27%-os áfát tartalmaznak.
INGYENES lehetőség!
INGYENES lehetőség! - “Bepillantáscsomag”
Első rendezvényünket szervezzük, így megértjük, ha valaki még nem ismer minket, a
Ha valaki még
nemdeismer
de a kíváncsisága erős, reméljük, él ezzel az
kíváncsisága
erős,
nem minket,
mer kockáztatni.
INGYENES lehetőséggel!
Regisztrálj a rendezvény honlapján és regisztrációd alapján lehetőséged van az egész
Regisztrálj
a rendezvény
honlapján
és regisztrációd
alapján lehetőséged
van az egész
napos
rendezvényről
részletet
INGYENESEN
online megnézni.
Így kipróbálhatod,
hogy
napos továbbképzésből
egy részletet
INGYENESEN
online
megnézni.
Így kipróbálhamilyen
a hang és képminőség,
a szakmai
továbbképzés
színvonala,
és bepillantást
tod, hogy milyen
a hang
és képminőség,
a szakmai
nyerhetsz
családias
rendezvényünk
hangulatába
is! továbbképzés színvonala, és bepillantást
nyerhetsz
családias
rendezvényünk
hangulatába
is!15-ig.
Ezt
megteheted
valós
időben
vagy legkésőbb
2017. június
Ezt megteheted valós időben vagy legkésőbb 2018. június 30-ig.
Regisztrálj és kérd az INGYENES „Bepillantás” csomagunkat!
Regisztrálj és kérd az INGYENES Bepillantáscsomagunkat!

1184 BUDAPEST LENKEI UTCA 5.

+36 30/ 294 25 18 | info@felnottkepzes24.hu

