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Art of Dentistry

Art of Dentistry (dawna nazwa As Stomatologii)
to czasopismo specjalistyczne skierowane do osób pragnących aktywnie pogłębiać
swoją wiedzę oraz inwestować w swoją praktykę. Czasopismo porusza zagadnienia z
rożnych dziedzin stomatologii (endodoncji, periodontologii, stomatologii estetycznej,
stomatologii zachowawczej, implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki,
ortodoncji, farmakologii) a także porady z zakresu ergonomii oraz psychologii w
stomatologii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i marketingu. Prezentujemy
także zaproszenia na konferencje, wystawy, sympozja oraz relacje z imprez
branżowych.
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Wydawnictwo AS MEDIA działa na rynku branży medycznej od 2003 roku.
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