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Y today CIOSP São Paulo o≠ers a recap of the
previous day’s events with exclusive interviews,
articles and images and also includes the
o≤cial ﬂoor plan, exhibitor list, product news,
industry reports and event schedule.
Y An on-site editorial team provides comprehensive live coverage of CIOSP São Paulo 2018
on www.dental-tribune.com.

Reach more than 40,000 visitors of
CIOSP São Paulo 2018.
Increase your booth tra≤c and sales.
Advertise your products, vouchers,
specials or ra≥es.
Take advantage of our special packages!

Y today CIOSP São Paulo is distributed free of
charge at the exhibition entrances, in the halls,
at registration desks and official congress
hotels.
Y CIOSP São Paulo 2018 features the Dental
Tribune Study Club live symposia located in
a central position directly on the exhibition
ﬂoor.
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Inovação tecnológica e melhoria da saúde pública bucal
são foco de discussão no 35º CIOSP
n O 35º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo – comemora 60 anos consagrando-se como
o mais importante evento da América Latina. Nesta edição estarão em debate questões primordiais para o setor:
a evolução tecnológica da Odontologia e a saúde pública
bucal no Brasil. Serão 100 mil congressistas do Brasil, da
América Latina, Europa e Canadá reunidos nestes quatro dias de muita troca e discussão sobre o setor.
“O CIOSP é sempre um desafio. A cada ano, vamos
fazendo novos ajustes. Procuramos organizar uma grade
científica mais coesa com nomes de reconhecido prestígio
internacional. Até hoje temos mais de 90 mil inscritos,
cerca de 200 palestrantes e mais de 220 empresas expositoras”, ressaltou o coordenador do evento, Marcos
Capez, durante cerimônia de abertura do congresso.

© Fernanda Carvalho

“Nesta edição do jubileu dos 60 anos os destaques são
a inovação e a tecnologia voltadas à Odontologia. Temos
uma grade científica voltada aos cirurgiões-dentistas clínicos gerais e ao especialista, além de uma feira que apresenta o que há de mais inovador em termos de tecnologia,
trazendo melhorias para o tratamento bucal, como é o
caso do sistema digital CAD/CAM, que confere maior precisão aos procedimentos do profissional nos consultórios
odontológicos”, salientou o presidente da Associação Paulista de CirurgiõesDentistas (APCD), Adriano Forghieri.
Para além da técnica e alcançando o âmbito social, o
presidente destaca a importância dos diversos eventos do
CIOSP voltados às organizações que discutem a saúde pública no Brasil. Da abertura solene participaram impor¨
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MIXPACTM facilita o seu trabalho.
Feito na Suíça com qualidade mundial. As pontas misturadoras originais da Suíça aperfeiçoam a mistura, a aplicação e a dosagem de materiais de múltiplos componentes.
Os sistemas MIXPAC garantem um trabalho eficiente dentro dos mais altos padrões de qualidade. A nova geração
T-MixerTM, mais curta, reduz o desperdício de material na ponta misturadora em até 40% com um manuseio
consistente.
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40,000 copies
January 31, 2018
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Ad Rates ¼ page
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V page
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W page
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½ page
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Ad Submission Deadline

January 8, 2018
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DTSC Sponsoring

February 2 & 3, 2018

Portuguese
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