
 

 

Organizacijskom odboru 24. kongresa HUOM-a, Dubrovnik 

 

 

Poštovani liječnici, dragi prijatelji i partneri 

Dozvolite mi par rečenica da se obratim i izrazim svoje osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo tvrtke iz koje 

dolazim, BTL International, podružnica Hrvatska. Prije svega želim reći da je kongres pripremljen i 

organiziran na jako lijepom mjestu i uz sjajnu organizaciju. Jako je lijepo „naporno“ raditi na kongresu 

u najljepšem gradu Hrvatske, uz sunčane prizore mora i otoka. Ali netko i to mora. Kongres je uspio po 

mnogočemu, od kvalitetnih poslovnih kontakata preko stručnog znanstvenog dijela do druženja i 

uživanja u ponovnom susretu s dugogodišnjim suradnicima. 

Velika hvala dr. Depolu na strpljenju i suradljivosti oko jednog projekta koji smo uspješno promovirali 

u petak na našem štandu, a tiče se svih liječnika koji koriste programe tvrtki MCS grupa i Vegasoft d.o.o. 

Promocija je vezana na punu i automatiziranu integraciju BTL dijagnostičke opreme s kartonom 

pacijenata. Mi smo za službeni početak kampanje odabrali baš kongres HUOM-a i tako smo nakon 3 

godine priprema konačno u Dubrovniku pokrenuli program koji će svim liječnicima u Hrvatskoj donijeti 

korist i jednostavnost u radu. 

HUOM i BTL surađuju već 15 godina i iznimno je vrijedno prijateljstvo koje se gradi na povjerenju i 

uzajamnom pomaganju. U znanstvenom programu jako puno nam je pomogao dr. Hrvoje Tiljak koji je 

na radionici spomenuo vrijednosti dijagnostike i napredne mogućnosti u radu obiteljskog liječnika. 

Pohvalio bih i agenciju s kojom ste organizirali kongres i posebno gđu. Anu Mršić koja je sve nemoguće 

pretvorila u moguće. Jako je lijepo kad nakon dugo priprema uspijete napraviti i uspješno odraditi 

ovakvu manifestaciju. U današnje vrijeme nam je svima stalo biti prisutan i družiti se s pozitivnim i 

uspješnim ljudima, a to vi svi svakako jeste.  

Čestitamo HUOMu 25 godina i 24. kongres i želimo bar još dvostruko toliko. Uvijek će nam biti drago 

biti uz vas i pomoći u organizaciji lijepih obljetnica.  

Do iduće prilike, lijep pozdrav svima. 
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