
FORUM EDUKACYJNO-BIZNESOWE 
WSPIERAJĄCE DIGITALIZACJĘ 
POLSKICH GABINETÓW 
STOMATOLOGICZNYCH 
ORAZ PRACOWNI TECHNIK 
DENTYSTYCZNYCH



LEKARZE I TECHNICY 
JEDNA PLATFORMA – JEDEN CEL

Be Digital, to pierwszy w Polsce projekt edukacyjno-biznesowy, 
który ma zadanie wspieranie digitalizacji polskiej stomatologii 
365 dni w roku. Dziś – jak podkreślają eksperci – pytanie brzmi, 
nie „czy”, ale „jak” osiągnąć ten cel? 
 
Nasze rozwiązanie: wielowymiarowy dialog ekspertów-praktyków, 
koniecznie wspierany przez przedstawicieli biznesu.



CZY TO KOLEJNA KONFERENCJA? NIE!  
CZY TO KOLEJNE TARGI? RÓWNIEŻ NIE!

Wyobraźmy sobie wydarzenie, które nie kończy się w godzi-
nach popołudniowych drugiego lub trzeciego dnia. Wyobraź-
my sobie wydarzenie, po którym wracacie do domu pełni 
inspiracji, motywacji i nowych celów. Wyobraźmy sobie wyda-
rzenie, które pracuje 365 dni w roku, aby wspomóc Waszą cy-
frową transformację. WYOBRAŹCIE SOBIE BE DIGITAL!



CO ZNACZY BE DIGITAL?

Nazwa odzwierciedla filozofię wydarzenia – z jednej strony pokazuje 
kierunek w jakim podąża stomatologia przyszłości – to kierunek digi-
talizacji, innowacyjnych smart trendów; jednocześnie jednak wskazuje 
kierunek rozwoju specjalistów stomatologii, którzy powinni być smart 
digitalowi w swoim podejściu do zawodu, do współpracy z innymi spe-
cjalistami i do pracy z pacjentem. Jest to kompleksowe spojrzenie na 
stomatologię obejmujące zarówno technologie jak i człowieka.



Zwieńczeniem każdej edycji Be Digital będzie przygoto-
wanie raportu, tzw. Białej Księgi, który będzie rzetelnym 
opisem sytuacji bieżącej oraz zbiorem zadań niezbędnych 
do realizacji. Autorami raportu będą na tym samym pozio-
mie ważności: lekarze dentyści, technicy, przedstawiciele 
uczelni i szkół, producenci cyfrowych rozwiązań. Przed-
miotem raportu będą m.in.: relacje pomiędzy lekarzami 
a technikami, wskazówki niezbędne do tworzenia nowo-
czesnej edukacji (nie tylko na poziomie uczelni medycz-
nych), analizy biznesowych trendów, odniesienia do kra-
jowej gospodarki, ekonomiczne trick&tips, TOP przykłady 
z zagranicy czy porównania technologii.

BIAŁA KSIĘGA CYFROWEJ 
STOMATOLOGII



Voice of Digital Dentistry 
– hub dla ekspertów, 

firm i start-upów 
zainteresowanych cyfryzacją 

stomatologii

Interaktywne stoiska 
z miejscem na prezentacje 

firmowe
Case studies

Digitalizacja polskiej 
stomatologii przez 365 dni 

– wyznaczanie trendów 
polskiej stomatologii

Katalog online cyfrowych 
rozwiązań w stomatologii 

Networking

Nowoczesna edukacja 
– koniec z długimi 

wykładami (stawiamy 
na krótkie, dynamiczne 
i interaktywne formy)

Biała Księga Cyfrowej 
Stomatologii



KIEDY
22-24 września 2022

GDZIE
EXPO Łódź (Al. Politechniki 4, 93-590 Łódź)

DLA KOGO:
Dental teams: Technicy dentystyczni + Lekarze dentyści

Projektanci oprogramowania, systemów i technologii

Studenci kierunków: Techniki dentystyczne



HOT TOPICS

PUNKTY 
EDUKACYJNO-
WARSZTATOWE 

FIRM

KEYNOTE 
SPEECHES

BLOKI 
EKSPERCKICH 
WYKŁADÓW

ELEVATOR 
PITCHES

PANELE 
DYSKUSYJNE

PREZENTACJE 
W FORMULE 
WORLD CAFÉ

WARSZTATY 
W MAŁYCH 
GRUPACH

TIPS & TRICKS 
SESSIONS

WARSZTATY 
I POKAZY 

FIRMOWE NA 
STOISKACH

FORMATY EDUKACYJNE



TECHNIKA 
DENTYSTYCZNA IMPLANTOLOGIA PROTETYKA ORTODONCJA ENDODONCJA

MODUŁY TEMATYCZNE



OBSZARY DYSKUSJI PANELOWYCH

FINANSE

WSPÓŁPRACA

JAKOŚĆ

TECHNOLOGIE

EDUKACJA

PACJENT

Tematy realizowane w formule debat z udziałem techników, lekarzy, przedstawicieli firm.



STREFA STOISK
Strefa wystawiennicza z nowoczesnymi interaktywnymi stoiskami, 
na których wystawcy będą mieć możliwość przeprowadzania poka-
zów czy warsztatów.

INTEGRACJA
Pandemia pozbawiała nas w znakomitej części okazji do bezpośred-
nich spotkań i wspólnej zabawy. Mimo, iż wydarzenia towarzyskie 
pojawiają się coraz częściej w naszych kalendarzach to ciągle czuje-
my ich niedosyt. Nierzadko właśnie element integracji jest istotniej-
szy od naukowego czy biznesowego, dlatego już dziś zapraszamy na 
niezapomniany wieczór z muzyką i tańcami do białego rana.

Szczegóły do doprecyzowania.



Zaprezentowanie formatu edukacyjnego (wykład/warsztat/prezen-
tacja/debata – z naciskiem na praktyczność przekazu) w ramach Forum 
Be Digital/wskazanie eksperta do debaty w ramach Forum Be Digi-
tal (koszty fee wykładowcy pokrywa firma, koszt Sali + multimedia 
+ promocja po stronie Exactus).

Zakup powierzchni wystawienniczej w ramach CEDE 2022 
(na warunkach ogólnych, zgodnie z Regulaminem CEDE).

WARUNKI UCZESTNICTWA



DEDYKOWANA STREFA 
NETWORKINGOWA 
W RAMACH FORUM 

BE DIGITAL

UDZIAŁ EKSPERTA 
FIRMY W DEBACIE 

EKSPERCKIEJ 
W RAMACH FORUM 

BE DIGITAL

UDZIAŁ PRZY 
TWORZENIU RAPORTU 
OTWARCIA POLSKIEJ 

STOMATOLOGII 
CYFROWEJ

UDZIAŁ EKSPERTA 
FIRMY W EXPERT 

ADVISORY BOARD 
FORUM BE DIGITAL

CO W ZAMIAN?



JAK PROMUJEMY?

informacja o uczestnictwie firmy w Forum  
Be Digital od momentu launchu projektu 

promocja debaty inaugurującej 
projekt Be Digital

promocja raportu i jego partnerów 

informacja o uczestnictwie firmy  
w spocie promującym Forum Be Digital

film promocyjny pokazujący firmę  
od środka/jej technologie/ludzi 

specjalny dodatek o Forum  
Be Digital w tytule branżowym

branding podczas Forum Be Digital

pakiet dedykowanych grafik do SoMe

kanały komunikacji (cede.pl; forumbedigital.pl; 
SoMe, newslettery; ulotki)

kampanie sponsorowane w SoMe

współpraca z mediami branżowymi



ŁUKASZ SOWA

+48 507 153 530

l.sowa@exactus.pl

IZABELA FORTUNIAK

+48 690 354 184

i.fortuniak@exactus.pl

KONTAKT


