Уважаеми колеги,
все още имате възможност да се запишете за БФД 2015, които тази година предлагат:
- Откриване, тържествена церемония по връчване на годишните награди на БФС за
продукт на годината и популярния музикалния спектакъл „Мистерията Еньовден” на
Нешка Робева, пряко свързан и с нашия съсловен празник – „Еньовден“, 19 юни
- Годишна гала вечер на магистър-фармацевтите, 20 юни
Интересна и актуална научна програма с представители на институции, водещи
национални консултанти и изявени лектори и преподаватели. Научната програма е
акредитира с 25 КТ от Комисия по качество на БФС
Ежегодно специализирано изложение, на което можете да разгледате
разнообразните щандове на представители на производители и дистрибутори на
лекарствени продукти, производители и доставчици на хранителни добавки,
медицински изделия, козметични продукти, за орална и лична хигиена, производители
и доставчици на аптечно обзавеждане, разработчици на специализиран аптечен
софтуер и др.
Да създадете полезни контакти и да съберете актуална информация за новостите
във фармацевтичния сектор
При желание от Ваша страна в рамките на изложението ще можете да издадете
Вашия електронен подпис върху професионалната Ви карта на щанда на СЕП
България
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
* Записванията за участие в Български фармацевтични дни 2015 на цена от 40 лв.
(достъп до Откриване и тържествена церемония по връчване на годишните награди
на БФС за продукт на годината, научна програма, специализирано изложение,
Годишна гала вечер на магистър-фармацевтите, обяди за времето на събитието) се
удължава до 16 юни, вкл.
* След тази дата записванията ще продължат на място (40 лв.) в деня на събитието за
магистър-фармацевти, които ще могат да разгледат единствено специализираното
изложение и да участват в научната програма, но няма да могат да присъстват на
Годишна гала вечер на магистър-фармацевтите.
Регистрацията на място ще се извършва с европейска професионална карта.
Научната програма е акредитирана с 25 (двадесет и пет) кредит точки от Комисия по
качество на БФС. Съгласно взетото решение от Комисия по качество от участниците
се изисква посещение на мин. 4 (четири) научни лекции от програмата за
получаването на максималния брой кредити.

За информация и записвания: http://events.bphu.bg

