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נוריס מדיקל
ו-DentalXp מתכבדים להזמין אותך 

בכנס יהיו הרצאות מרתקות משולבות בקורסים מעשיים 
שיועברו על ידי מומחים מובילים מהארץ ומהעולם.

השילוב האולטימטיבי של תוכן מקצועי, חברה איכותית, 
נוף לים התיכון והעיר היפה תל-אביב.

לכנס נוריס לכנס נוריס 
הבינלאומי הראשוןהבינלאומי הראשון
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שיתקיים ב - 11–10 במאי, 2021
במלון הילטון, תל-אביב

לחברי העמותה הישראלית להשתלות דנטליותלחברי העמותה הישראלית להשתלות דנטליות

הנחות מיוחדות לחברי העמותה
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יום שלישי 11 במאי, 2021
HANDS-ON קורסים מעשיים

17:30 – 09:00

 ALL ON X TEAM COLLABORATION WHEN RESTORING 
THE FULL ARCH: TECHNOLOGY AND CLINICAL CHALLENGES 

ד"ר מוריס סלאמה

17:30 – 09:00

A SMILE IN ONE DAY 
פרופסור זיו מזור ו ד"ר דירק מנכו

17:30 – 09:00

EZGOMA® ZYGOMATIC GUIDED SURGERY 
ד”ר פרנצ’סקו גאלו וד”ר פרנצ’סקו זינגרי

17:30 – 09:00

FULL - ARCH IMMEDIATE LOADING USING PTERYGOID IMPLANTS 
ד"ר דן הולצקלו וד"ר ג'ק קראוזר

יום שני 10 במאי, 2021
17:30 - 09:00

DentalXP SURGICAL SUMMIT WITH TEAM ATLANTA
ד"ר מוריס סלאמה וד"ר הנרי סלאמה

 17:30 – 16:30

פאנל מומחים

HANDS-ON קורסים מעשיים

09:00 – 17:30

ZYGOMATIC SOLUTION FOR ATROPHIC JAWS
ד"ר פרנצ'סקו גרקי

 09:00 – 17:30

SIMPLE SOLUTIONS TO COMPLEX CASES 
ד"ר שלומי בירשאן, וד"ר מיכאל קצאפ וד"ר עמרי רודברג

21:00 – 23:00
ערב גאלה כולל ארוחת ערב

סדר יום



חבילות מיוחדות לכנס נוריס הגלובאלי ה-1

ליתר החבילות הכוללות עסקאות שתלים פנה לסוכני המכירות 

חבילה  3

    2 קורסים לבחירה 

 ערב גאלה

+ מע”מ   ₪1,760

חבילה  2

 Dental XP יום כירורגיה מתקדמת עם    

 קורס 1 לבחירה   

 ערב גאלה

חבילה  1

 Dental XP יום כירורגיה מתקדמת עם    

 ערב גאלה

+ מע”מ   ₪6,831

+ מע”מ   ₪11,376

12%
הנחה 

 ₪ 240

10%
הנחה 

 ₪ 759

10%
הנחה 

 ₪ 1,2
64
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להרשמהלהרשמה
לכנסלכנס

מידע נוסף
 הזמנת מלון

סידרנו עבורך חבילת כנס מיוחדת, כולל שהייה במלון הילטון תל-אביב שם יתקיים הכנס.תוכל 
 גם להזמין מלון בכוחות עצמך.

 התקשר בבקשה לנציג המקומי שלך לכל עזרה הנחוצה לך.
www.hilton.com :תוכל לבדוק את המלון ואת מיקומו בלינק הבא

נוריס מדיקל מודעת לכך שהמצב בעולם היום לא פשוט, בגלל המגיפה, ויש המון אי ודאות 
באוויר, אבל, אנחנו אופטימיים מיסודנו, ומאמינים שבמאי כבר נוכל כולנו להיפגש פנים מול פנים.

*האירוע יתנהל כמובן בהתאם לנהלים ולכללים של משרד הבריאות המקומי*

 רוצים להשתתף בכנס ללא עלות? 
שאלו את הנציג המקומי שלנו לגבי החבילות המיוחדות שלנו לכנס.

 במקרה של כוח עליון או מגבלות עקב מגיפת הקורונה, יקבל הנרשם החזר מלא* בעלויות הכנס.
*אותו ניתן להמיר בהרשמה לקורסים אחרים או למוצרים.

 התכנית עשויה להשתנות בהתאם 
לתקנות בריאות מקומיות.

https://lp.norismedical.com/the-1st-noris-medical-global-conference-feb-15-16-2021/



