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Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашето 
голямо фирмено събитие от 24-26 март 2017 в 

хотел Рила, Боровец.

То се състои от две части: Essilor Академия: лекции 
и уъркшопи с участието на лектори от чужбина 

(24-25 март) и Иновации и нови продукти – 
Каталог 2017: представянето на най-новите ни 

продукти и проекти (25-26 март).

За записвания, моля посетете сайта: 
www.mareamedical.com/bg/sabitiya/essilor_2017/ 

и попълнете формата за участие. 

До 28.02.2017 записванията са на 
преференциална цена!

NB! При ранно записване на участник в Essilor 
Академия получава безплатна регистрация за 

Essilor Иновации и нови продукти – Каталог 2017.

Пълната детайлна програма и новини 
следете на страницата 

www.mareamedical.com/bg/sabitiya/essilor_2017/ 
и в групата ни във Facebook: Essilor club BG.

Очаквайте изключително полезни семинари с 
практическа насоченост, много изненади и носете 
топли дрехи за снежното съревнование в неделя!

За настаняване на придружители, член семейство и 
деца, сме осигурили преференциална цена. 

Моля, отбележете го във формата за регистрация 
или се обадете предварително на: 02/9804945.

Ще има организиран транспорт от София за Ваше 
удобство, моля проверете разписанието в 

регистрационната форма на: 
www.mareamedical.com/bg/sabitiya/essilor_2017/ 

 За всякакви организационни въпроси, свържете се 
на телефон 02/9804945 или пишете на 

essilor2017@mareamedical.com

ГОСТ ЛЕКТОРИ 
- Доминик Меслен, Европейски 

координатор на Vision Impact Institute и 
директор на Essilor Academy за 
последните 10 г.

- както и други лектори от Essilor Academy

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ПЕТЪК 24.03.2017
09:30-10:30 Посрещане на гостите  

в хотел Рила, Боровец
10:30-11:00 Предизвикателствата пред 

нас - корекция на пресбиопия 
и защитата на очите 

11:00-12:00 Предписване на прогресивни 
лещи с пълен успех

12:00-13:00 Как да напаснем 
прогресивните лещи с пълна 
точност

13:00-14:00 Обяд
14:00-15:30 Практически сесии   

(2 уъркшопа по избор на 
всеки участник) 

1. Рефракция при прогресивни 
лещи

2. Напасване на прогресивни лещи 
с помощта на модерни 
устройства

3. Напасване на прогресивни лещи 
по традиционен метод

15:30-16:00 Кафе пауза
16:00-17:00 Как да се справим със 

специфични случаи с помощта 
на прогресивни лещи

17:00-18:00 Най-новите технологии при 
оптичните лещи:

- Революцията "Дигитална 
обработка” 

- Защита от синята светлина - 
новата мисия на оптичните лещи 

19:30 Официална вечеря

СЪБОТА 25.03.2017
09:00-10:30 Обучение маркетинг и 

продажби (част 1)
10:30-11:00 Кафе пауза
11:00-11:45 Обучение маркетинг и 

продажби (част 2)
12:00-13:00 Уъркшоп: маркетинг и 

продажби на практика
13:00-13:15 Закриване на събитието
13:15-14:30 Обяд

ПРОГРАМА

СЪБОТА 25.03.2017
14:00-15:00 Настаняване на гостите

15:00-16:30 Презентация 1

16:30 Кафе пауза

17:00-18:00 Презентация 2 

20:00 Гала вечеря и забавна 
програма

НЕДЕЛЯ 26.03.2017
10:00-12:00 Снежна програма със 

сгряващи напитки

12:00 Закриване на събитието

ESSILOR АКАДЕМИЯ
ИНОВАЦИИ И НОВИ ПРОДУКТИ 
Каталог 2017

Ранно 155 лв. 

Редовно 185 лв. 

На място 250 лв.

бонус безплатно участие на 
"Иновации и нови продукти"+

ESSILOR АКАДЕМИЯ

Ранно 49 лв. 

Редовно 65 лв. 

На място 100 лв.

Цената включва участие в представянето на 
новия каталог, настаняване за 1 вечер в двойна 
стая със спа пакет, закуска, 1 кафе пауза, 1 Гала 
вечеря и забавна снежна програма на открито.

ИНОВАЦИИ И НОВИ ПРОДУКТИ 
Каталог 2017

ЦЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Програмата е предварителна, възможно е да има промени 
в разписанието и съдържанието ú.

Цената включва участие в уъркшопите и 
лекциите, настаняване за 1 вечер в двойна стая 
със спа пакет, закуска, 3 кафе паузи, 2 обяда,  
1 Официална вечеря и забавна програма.


