Dear customer,
There is still time to sign up to attend our FREE EuroMedLab 2022 virtual event. Join us for an
extraordinary virtual experience where you can learn more about our innovative solutions,
connect with industry experts and find inspiration for the future. Open to all, at no cost.
10 - 14 Apr 2022 • FREE ONLINE / ANYWHERE YOU ARE
Witness the future of innovation in diagnostics
As a pioneer in the integration of laboratory solutions, Roche invites you on a captivating journey
to explore our efforts in innovating diagnostics, transforming healthcare, and changing lives. Be
part of the vibrant dialogue and play a role in shaping the future laboratory of tomorrow.

This virtual event, hosted by Roche Diagnostics will feature:
•
•
•
•

Virtual booth experiences mirroring actual booth experience where you can expect to
experience all of our new and innovative diagnostics and informatic solutions
Watch our in-booth talks live throughout the duration of the congress
Talk to representatives live about all the new launches and offerings that Roche has to
offer
Take part in our educational workshops and the medical symposia virtually from the
comfort of your own office
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On top of all this there will be several interesting and engaging talks from a wide range of
industry experts across the duration of the event. Please let us know if you would like to attend by
clicking the register button below.

Please let us know if you would like to attend by clicking the register button below.

Register Now

Sincerely,
Roche Diagnostics

Official Disclaimer: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential
and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the
message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.
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Уважаеми Партньори,
След отлагането на EML през ноември 2021г., имаме удоволствието да Ви информираме
за новите дати на Roche`s Virtual Event EuroMedLab 2022 от 10 до 14 април 2022 г.
Присъединете се към нас за едно изключително виртуално изживяване, където можете да
научите повече за нашите иновативни решения, да се свържете с експерти от индустрията
и да намерите информация за бъдещи диагностични решения.
10 – 14 Apr 2022 • FREE ONLINE / ANYWHERE YOU ARE

Бъдете свидетели на бъдещето на иновациите в диагностиката
Като пионер в интегрирането на лабораторни решения, Roche Ви кани на завладяващо
пътешествие, за да имате информация за усилията ни, свързани с иновации в
диагностиката, трансформирането на здравеопазването и промяната на живота.
Бъдете част от живия диалог за ролята на бъдещата лаборатория на утрешния ден!
Виртуалните сесии, организирани от Roche Diagnostics ще се фокусира върху:
•

Виртуални кабини, отразяващи реалното изживяване, където можете да очаквате да
изпитате всички наши нови и иновативни диагностични и информационни решения

•

Гледайте нашите разговори на щанда на живо през цялото времетраене на
конгреса

•

Говорете на живо с представители за всички нови диагностични решения и
предложения на Roche
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•

Участвайте в нашите образователни сесии и медицински симпозиуми виртуално от
комфорта на собствения офис или кабинет

•

В допълнеие, ще има няколко интересни и завладяващи беседи от широк кръг
експерти от индустрията по време на събитието.

•

Моля, уведомете ни, ако желаете да присъствате виртуално, като кликнете върху
бутона за регистрация по-долу.

Регистрация за виртуално участие в Roche`s Virtual Event EuroMedLab 2022 от 10 до 14
април 2022 г.

Register Now

С уважение,
Roche Diagnostics

Official Disclaimer: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain
confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and
delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.
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