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Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza
tem um recado especial para você
28 ago 2018

Visite a ID-Logical na IDEM 2018, no Pavilhão dos EUA, no
Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre

Vem aí o Orto 2018-SPO, maior
Congresso de Ortodontia da
América Latina
28 ago 2018



18 DEZ 2017

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio

Feira é considerada a porta de entrada da Ásia para quem deseja exibir ao mercado seus produtos
ortodônticos

Almeida para falar sobre Mini-implantes extraalveolares
13 ago 2018

ID-Logical está pronta para participar da IDEM Singapura 2018, maior e mais moderna feira de Odontologia do

Dental Exhibition and Meeting – Idem), de 13 a 15 de abril. E a ID-Logical estará lá, no Pavilhão dos EUA, no moderno

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia
Individualizada Capelozza | IDLogical

Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre.

13 ago 2018

continente asiático.
Acontece a cada dois anos, desde 2000, paralelamente ao Congresso Internacional de Odontologia (International

Um evento que promete fornecer avanços clínicos de ponta, contemporâneos e prontamente aplicáveis,
apresentados por clínicos de alto calibre, educadores e pesquisadores de todo o mundo.
Destinado aos profissionais da Odontologia, fabricantes e distribuidores dentários que desejam ingressar nos
mercados asiáticos, a oportunidade é excelente para fortalecer valiosos contatos com clientes e potenciais
parceiros.
A IDEM é a principal vitrine de negócios na Ásia-Pacífico para inovações globais na área de tecnologia odontológica;
um evento ideal para o participante desenvolver e fortalecer valiosos contatos com clientes e potenciais parceiros,
além de ser uma oportunidade única para explorar o potencial de um mercado em total ascensão.
Durante o congresso estão programadas palestras, workshops e mesas-redondas para promover a interação dos
profissionais da Odontologia.
Serão apresentadas as mais recentes inovações em odontologia clínica, tecnologia dentária, bem como lançamentos
de produtos, equipamentos e serviços, que estarão expostos nos estandes das marcas mundialmente mais
importantes, e ainda exibições ao vivo de práticas, através de demonstrações.
A ID-Logical, fabricante de produtos ortodônticos, levará para o encontro, no Pavilhão do EUA, uma série de
produtos inovadores, em dia com as demandas dos mercados nacional e internacional, com objetivo de fechar
novas parcerias para aumentar sua penetração nesse mercado.
Programe-se para conferir inovações, tendências e desafios da Ortodontia!

Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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ID-Logical

Fale Conosco

Rua João Antônio Sicoli, 65 - Jardim Maracanã

Ligue: +55 17 4009 3000 ou clique aqui e envie-nos a

São José do Rio Preto - SP - Brasil
Grupo de Estudos Capelozza 29 e 30 de Novembro

sua mensagem. Estamos à sua disposição!
Entregamos em todo o Brasil, consulte-nos sobre o
prazo de entrega na sua região.
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