Velkommen til Nordental 2003
Dentalutstillingen
Det er med glede vi kan ønske deg velkommen til Den norske
tannlegeforenings årlige dentalutstilling – Nordental. Utstillingen er en sentral og prioritert del av NTFs landsmøte, og
vi har gode erfaringer med Oslo Spektrum og Radisson SAS
Plaza Hotel som ramme for arrangementet. Vi håper og tror
at årets utstilling vil føye seg inn i rekken av mange vellykkede utstillinger i hovedstaden.
Vi kan tilby en omfattende, variert og oppdatert dentalutstilling med utstillere fra både inn- og utland. Utstillingen
omfatter leverandører av alle typer produkter, utstyr og
materiell til tannhelsetjenesten. I tillegg ﬁnner du en rekke
organisasjoner og leverandører av tjenester med relevant
tilknytning til bransjen.
Enten du kommer for faglig oppdatering eller håndfast
handling, tror vi Nordental 2003 vil oppleves som både
nyttig og hyggelig. Selv med et omfattende og spennende
fagprogram å velge fra bør du sørge for å gi deg selv god tid
til å besøke utstillingen.
Besøkende
De besøkende på Nordental 2003 vil i hovedsak være landsmøtedeltakerne, som har gratis adgang til dentalutstillingen.
I tillegg er utstillingen åpen for annet tannhelsepersonell og
andre interesserte som ikke er landsmøtedeltakere. Disse kan
kjøpe adgangskort ved inngangen. Prisen for adgangskort til
Nordental 2003 er kr 150 inkl. mva., og inkluderer messekatalogen for arrangementet.
Ved å besøke utstillingen vil du kunne planlegge dine innkjøp, sammenligne betingelser og holde deg oppdatert på nye
produkter på en meget rasjonell måte. Sett av litt ekstra tid
til dette denne gangen.
Åpningstider for utstillingen
Torsdag 9. oktober
kl. 1000 – 1700
Fredag 10. oktober
kl. 0830 – 1700
Lørdag 11. oktober
kl. 0930 – 1600

Felles morgenkaffe
Start landsmøtebesøket med morgenkaffe! Fredag og lørdag
serverer vi kaffe inne i utstillingshallen fra åpningstidens
begynnelse. Her får du anledning til å ta utstillingen i øyesyn i litt roligere omgivelser, samt mulighet til å treffe kolleger og utstillere. Serveringen er gratis.
Café Nordental
Café Nordental er en egen kafe i Oslo Spektrum for landsmøtedeltakere og andre besøkende. Her prøver vi å legge
opp til en meny og en atmosfære som du vil trives i. Kaféområdet ﬁnner du ved trappen ned til selve
utstillingsområdet.
Utdeling av pris for Beste Stand 2003
Også i år kåres Nordentals beste stand. En jury bestående av
representanter fra et standbyggerﬁrma, teknisk arrangør og
tannfaget vil i løpet av utstillingsperioden ta de ulike stands
nærmere i øyesyn, se på hvordan standpersonellet arbeider
og vurdere kreativitet i utnyttelse av areal og produkt. Utdelingen av prisen for Beste Stand vil foregå ved hovedtrappen
i utstillingen lørdag 11. oktober kl. 0950.
Velkommen!
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