Mikäli viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa

Kotisivuille | Koulutukset

Verkkokauppaan»

Ilmoitukset Fennovetin uutiskirjeessä
Uutiskirjeemme lähetetään n. 1 kk välein, ajankohta on sovittavissa. Tilaajia on yli 1200 (eläinlääkärit,
eläintenhoitajat, vastaanotot, muut alalla toimivat tahot ja henkilöt). Kirjeen avausprosentti on 44% (ka.)

Banneri, hinta 450 € + alv 24 %
Koko: 600 px x n. 150 px.
Linkki mahdollinen

Kuva ja teksti, hinta 650 € + alv 24 %
kuva vasemmalle tai oikealle, koko 270 px x 270 px.
Otsikossa maksimissaan 28 merkkiä/rivi.
Leipäteksti enintään n. 600 merkkiä. Linkit mahdollisia.
Kuvien aineistomuoto: jpg, png. Aineistot ja linkitystiedot toimitetaan 5 arkipäivää ennen sovittua kirjeen
lähetyspäivää osoitteeseen fennovet@fennovet.fi
Alla on mallit mainostyypeistä.
Varaukset ja lisätietoa: Tiina Karenius, puh. 09 7745 4814
Ota yhteyttä @ »

Ilmoitustyyppi: banneri
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Syksyn koulutustarjonta on täydentynyt
Kauden ensimmäinen Koiran ja kissan hammashoidon peruskurssi täyttyi heti, mutta joulukuun alussa
pidettävälle uusintakurssille on vielä tilaa.
Päivitä praktiikkatietosi sarja jatkuu kahdella kurssilla. Lypsylehmien hedelmällisyys -kurssin halvempi
ilmoittautumisjakso päättyy 25.9. ja pieneläinten maksasairaudet -kurssin vastaavasti 30.9.
Katso kaikki kurssit »

Ilmoitustyyppi: kuva ja teksti

Ilmoitus huomataan!
Ennen mainosta on väliotsikko "Ilmoitus".
Tekstin väriä on mahdollista vaihtaa. Tähän lyhyt
johdanto asiasta ja linkitys ilmoittajan omalle sivulle.
Lue lisää »

Webinaarit ja videokauppa osallistu luennoille kotoa tai
työpaikalta
Osaa koulutuksistamme voit seurata w ebinaarina.
Webinaaritekniikka on helppokäyttöistä. Tarvitset
vain tietokoneen, internetyhteyden ja kaiuttimet tai
kuulokkeet. Webinaaritallenne on katsottavissa
kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen
w ebinaariosallistumisen maksaneille.
Myöhemmin w ebinaaritallenne on ostettavissa
Fennovetin videokaupasta. Tallenne on
katsottavissa kuukauden ajan maksutapahtumasta
eteenpäin. Videoverkkokauppa avautuu
Eläinlääkäripäiviin 2017 mennessä!
Webinaaritapahtumat syksyllä 2017:
Lypsylehm ien hedelm ällisyys 27.10.
Nautojen tarttuvat taudit 10.11

Eläinlääkäripäivät, näyttely, Eläintenhoitajaseminaari ja Apteekin
eläinlääkintä -luennot
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13.-15.12.2017 Messukeskus
Osallistu suurim paan kotim aiseen eläinlääkintäalan täydennyskoulutustapahtum aan!
Eläinlääkäripäivien luennot ja avajaiset pidetään hallissa 3. Ohjelma, ilmoittautumislomake ja muu tieto
löytyy lokakuun alussa ilmestyvästä Eläinlääkärilehdestä ja osoitteesta

www.elainlaakaripaivat.fi

Apteekin
eläinlääkintä 13.12.
Sali 204-205
Apteekkien farmaseuttiselle
henkilöstölle ja muille aiheesta
kiinnostuneille suunnatut luennot
tänä vuonna:
Katsaus koiran yleisimpiin
ihosairauksiin
Haavanhoito: koira, kissa,
kani
Vanheneva lemmikki
Mitä ruokaa sairaalle koiralle
Vuodenvaihteen riskit
lemmikeillä
Lue lisää »

Eläintenhoitajaseminaari 14.15.12
Sali 204-205
Torstaina hevosaiheiset
luennot: *anamneesi ja triage
*käsittely ja työtuvallisuus
*terveydenhuolto
*anestesia
*röntgenkuvaus
*kipu
Perjantain aiheena on kanien,
jyrsiöiden, lintujen, matelijoiden
ja sammakkoeläinten hoito,
käsittely ja tärkeimmät sairaudet.

Näyttely
Halli 3
Näytteilleasettajaluettelo ja
kartta päivitetään nettiin
lokakuun alussa. Jos tulet vain
näyttelyvieraaksi, rekisteröidy
ennakkoon verkossa. Kolme
päivää voimassa olevan
näyttelylipun hinta on 20 €.
Osaan näyttelyalueesta on
pääsy ainoastaan vieraille, joilla
on oikeus määrätä tai toimittaa
reseptilääkkeitä.
Lue lisää »

Lue lisää »

Tarkenna uutiskirjeen sisältöä
Haluatko jatkossa uutisia vain tietyiltä sektoreilta?
Voit tarkentaa kirjeesi sisältöä ja muokata omia
tietojasi tästä linkistä
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Fennovet Oy
Aleksis Kiven katu 52-54
00510 Helsinki
Puh. 09 7745 4819
fennovet@fennovet.fi

Mikäli haluat muuttaa tietojasi tai peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä.
Pow ered by Postiviidakko™
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