
BONY EDUKACYJNE VETCO 

Wspieramy efektywne kształcenie ustawiczne  

lekarzy weterynarii 



W  konferencjach i szkoleniach VetCo 

bierze udział rocznie około    

2000 lekarzy weterynarii!  
 

VetCo Veterinary Consulting & Control od 2011 roku realizuje       

program ustawicznego kształcenie lekarzy weterynarii (CE).                                                                   

W tym celu współpracuje z wiodącymi uniwersytetami i ośrodkami 

badawczymi w USA, gwarantując najwyższą jakość szkoleń,  

prowadzonych przez wybitnych wykładowców i praktyków.  

Sięga także po uznanych polskich prelegentów, najlepszych w swojej 

dziedzinie.  

KIM JESTEŚMY? 



 

Dołącz do VetCo i razem z nami wspieraj                
rozwój lekarzy weterynarii! 

DOŁĄCZ DO NAS! 



CZYM SĄ BONY EDUKACYJNE VETCO? 
Aby promować ideę kształcenia ustawicznego lekarzy              

weterynarii, VetCo przygotowało system  

Bonów Edukacyjnych.  

Dzięki niemu lekarze weterynarii mogą powszechnie                    

zdobywać wiedzę, obniżając koszty swojej edukacji.  

Korzyści płynące z Bonów Edukacyjnych VetCo: 

 Obniżenie kosztu szkolenia o wartość Bonu,  

 wykorzystanie Bonu na platformie edukacyjnej  

VetEdu.com.pl oraz w serwisach Partnerów VetCo, 

 zniżki na zakup książek i periodyków branżowych, 

 zniżki na zakup sprzętu weterynaryjnego. 



JAK WYKORZYSTAĆ BONY EDUKACYJNE VETCO? 

Bony Edukacyjne mogą być przekazane jako: 

 atrakcyjny upominek dla pracowników,  

 nagroda w konkursach promujących wydarzenia firmowe  

 gratis przy zakupie pakietu produktów.  

 

Dzięki Bonom firma: 

 Wspiera ustawiczne kształcenie lekarzy weterynarii,  

 buduje długofalową relację z kluczowymi klientami, 

 dociera do szerokiego grona  ambitnych, podnoszących swoje 

kwalifikacje lekarzy, 

 bierze udział w rozwoju branży weterynaryjnej oraz  

realizuje swoje założenia sprzedażowe. 



PROSTE JAK RAZ, DWA, TRZY! 
1.  ZAMAWIAJ BONY VETCO O RÓŻNYCH  

 NOMINAŁACH (100, 200, 300… PLN) 

2. WRĘCZAJ AMBITNYM, CHCĄCYM SIĘ 

  KSZTAŁCIĆ LEKARZOM, KTÓRZY...  

3. SAMI WYDADZĄ JE NAJLEPIEJ! NA WŁASNY 

    ROZWÓJ I SZKOLENIE 
 

 

 

TO PROSTE! 
ROZWIJAJ Z NAMI WETERYNARIĘ! 



VETCO W LICZBACH 

Przeszło 20 międzynarodowych konferencji 

Kilkadziesiąt sympozjów i warsztatów na terenie całej Polski 

Ponad 50 wybitnych wykładowców z USA i Kanady 

Ponad 8000 zadowolonych uczestników 

Działalność edukacyjną VetCo wspierają także liczne                             

firmy z branży weterynaryjnej, którym ułatwiamy dotarcie                     

do jak największego grona lekarzy weterynarii oraz realizację celów  

marketingowych i sprzedażowych.  
 

 

 

 

Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi stał się 

system Bonów Edukacyjnych VetCo! 



VetCo 

Veterinary Consulting & Control 

Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa 

email: vet@vetco.org 

tel.:  505-26-27-62 

 

www.vetco.org 


