
Spolok Verband der Deutschen 
Dental-Industrie e. V. – Váš 
spoľahlivý a produktívny partner. 

>>> www.vddi.de

Quality made in Germany – dozvite sa viac o globálnom hráčovi stojacom za  
38. Medzinárodným zubárskym veľtrhom 2019.

So svojimi 200 členskými podnikmi tvorí spolok VDDI spoločenstvo podnikov a koncernov, ktoré už viac ako 100 rokov stoja za 

úspechom pokroku v oblasti zubárskej techniky a stomatológie. 

Medzinárodný zubársky veľtrh IDS organizujú obchodné spoločnosti spolku VDDI, spoločnosť na podporu zubárskych 

tovární GFDI Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH a realizuje ich spoločnosť Koelnmesse GmbH.

Na nasledujúcich stránkach nájdete rýchly prehľad o najdôležitejších faktoch a číslach o spolku VDDI, o nemeckom zubárskom 

priemysle a o veľtrhu IDS, o globálnych výstavách v rámci zubárskeho odvetvia.

Spolok nemeckých zubárskych tovární 
Verband der Deutschen Dental-Industrie

200 členských podnikov, ktoré reprezentuje:

• viac ako 20 000 zamestnancov

• 5 mld. EUR obrat

• 62 % podiel exportu

• založenie 1916

www.vddi.de

Zubársky vyhľadávač DentalPlace

• elektronický zoznam členov VDDI

• zubárske produkty na nahliadnutie a dva kliky

• najrýchlejšia cesta k tisícke produktov v  

42 produktových skupinách

• okamžitý kontakt s výrobcami

• viac ako 1,97 mil. návštevníkov (2016/2017)

www.vddi.de, www.dental-place.de

Medzinárodný zubársky veľtrh

• najväčšie stretnutie v odvetví zubárov, zubných  

technikov, obchodných zástupcov pre zubárske  

potreby a v globálnych zubárskych továrňach

• všetky informácie pre vystavovateľov, návštevníkov

• databáza noviniek pre vystavovateľov

• komunikačné stretnutie a mediálna udalosť

www.ids-cologne.de,

www.gfdi.de, www.vddi.de



VDDI e. V.  
Stomatológia špičkovej kvality

Spolok VDDI a Nemecké zubárske továrne: 

>>> www.vddi.de
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zdroj: VDDI

200 členských podnikov

Spolok VDDI je priemyselný spolok zubárskych tovární zahŕňa  

rodinné podniky riadené vlastníkmi až po globálne koncerny.
Naša misia

Nemecký zubársky priemysel 

poskytuje zubárom a zubným 

technikom na celom svete produk-

ty vhodné pre všetky indikačné 

oblasti, ktoré potrebujú na  

zachovanie alebo obnovenie  

kvality života ľudí.

Partner v oblasti výskumu

• úzka spolupráca s vedeckým zázemím stomatológie a s  

odvetvím zubnej techniky 

• výskum v nových diagnostických a terapeutických aplikačných 

oblastiach

• vývoj inovatívnych technológií, procesov a materiálov pre 

používateľov

Globálne inovácie, technológie, kvalita, 
presnosť 

Náš priemysel vyvíja a produkuje inovatívne prístroje, nástroje a 

materiály podľa najnovšieho stavu vedy a techniky a predstavuje 

nezanedbateľný prínos k udržaniu zdravia u ľudí.

Vedúce postavenie 
na trhu

Vysoká inovačná sila, konkuren-

cieschopnosť nemeckých zu-

bárskych podnikov, jeho výrazná 

orientácia na služby a jeho nad-

priemerný dodávateľský servis 

robia z našej továrne v mnohých 

oblastiach vedúci podnik na trhu.

VDDI – celkový obrat, podiel  
exportu, zamestnanci  
členských podnikov spolku  
VDDI

• 200 podnikov

• viac ako 20 000 zamestnancov
• obrat viac ako 5 mld. EUR

• podiel exportu 64 %

5,3
5,050

3,4
3,206

20 700

20 176



100 rokov – od VDDF k VDDI 

Pred viac ako 100 rokmi založila naša továreň "Spolok nemeckých zubárskych to-

várnikov" - Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten (VDDF). Z dnešného pohľadu 

to bol začiatok veľkolepého príbehu plného úspechov. Dnešný Spolok nemeckých 

zubárskych tovární je s 200 strednými, inovatívnymi spoločnosťami a 20 000 vyso-

ko motivovanými zamestnancami v globálnom zubárskom odvetví priemyselným 

zväzom, ktorý si môže vychutnať svoju veľmi dobrú povesť.

Spoločným znakom všetkých našich členov je, že vyrábajú produkty pre dve  

špeciálne skupiny zákazníkov, menovite zubných lekárov a zubných technikov. Naša 

továreň je prostredníctvom svojho cieľa na udržanie alebo obnovenie zdravia ústnej 

dutiny u pacientov prepojená so zubármi, zubárskym výskumom, zubnými technik-

mi, výskumom materiálov, ako aj obchodnými zástupcami v odvetví zubárstva.

Na tom pracujeme už viac ako 100 rokov – a chceme to robiť aj naďalej!

Rozhodujúce míľniky vo vývoji Spolku nemeckých zubárskych 
tovární 

   1916 1923 1928  1950 1992/1995            jún 2016  2019

>>> www.vddi.de

Založenie spolku 
VDDI s cieľom po-
kračovať v úspešnej 
tradícii ako organizá-
tor Medzinárodného 
zubárskeho veľtrhu

Prvý zubársky veľtrh 
Spolku nemeckých 
zubárskych tovární

Podniky patriace k 
nemeckým zu-
bárskym továrňam 
sa zlučujú do spolku 
VDDF (Spolok ne-
meckých zubárskych 
továrnikov).

Cieľ: založenie  
zubárskeho veľtrhu

Organizátor IDS je 
od teraz obchodnou 
spoločnosťou spolku 
VDDI, Gesellschaft zur 
Förderung der Dental- 
Industrie mbH 

VDDI 100 rokovPrvá medzinárodný 
zubársky veľtrh

38. IDS
12.–16. marec
2019



Spolok nemeckých zubárskych tovární:
spektrum výkonov - kliknite 

>>> www.dental-place.de

Váš vyhľadávač pre produkty a ich výrobcov v Nemecku – viac ako  
1,9 mil. vyhľadávaných otázok v jednom roku

DentalPlace je zoznam členov spolku VDDI a často používaná platforma pre vyhľadá-

vané otázky z celého sveta. Vyhľadávač DentalPlace je dostupný v týchto svetových 

jazykoch: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, čínština, ruština, ako aj  

arabčina. Spektrum výkonov Spolku nemeckých zubárskych tovární zahŕňa viac ako  

60 000 produktov v odvetviach: 

 

Stomatológia

Kvalitné produkty kryjú celé spektrum stomatológie od diagnostiky cez prevenciu až  

po obnovu od:

Minimálne invazívne liečebné metódy sa optimalizujú prostredníctvom produktov  

Spolku nemeckých zubárskych tovární.

Zubná technika

Pre všetky oblasti použitia zubnej techniky poskytujú zubárske továrne taktiež kvalitné 

produkty a systémové riešenia:

DentalPlace Vám umožní nájsť v 42 produktových skupinách s celkovo  

241 podskupinami za niekoľko sekúnd zubárske produkty v „Made in Germany“  

a ich výrobcov, ako aj ich dodávateľské programy.

• zariadenia

• nástroje

• prístroje 

• materiály

• estetika

• chirurgická liečba

• endodoncia

• implantológia

• individuálna profylaxia

• čelustná ortopédia

• konzervačná liečba

• liečba parodontitídy

• zubná náhrada

Udržateľné hodnoty, maximálny štandard

Pri výrobe a použití spĺňa Spolok nemeckých zubárskych tovární 

najvyššie požiadavky. Interné systémy na zaistenie kvality  

sú toho tiež súčasťou, ako aj plnenie smerníc k lekárskym  

produktom.

Dodatočné certifikovanie podľa ISO a z hľadiska životného  

prostredia sú predpokladmi pre kvalitné produkty, u ktorých  

sa uprednostňuje biologická kompatibilita, ústretovosť  
používateľov a technickej podpory.

• viacčlenné mostíky

• vliatky

• korunky

• onlay

• čiastočné zubné náhrady

• úplné zubné náhrady atď.



Hovoríme svetovými jazykmi

>>> www.dental-place.de

Zoznam členov VDDI a výkonné vyhľadávače produktov

Vyhľadávač „DentalPlace“ je dôležitým prieskumným nástro-

jom pre zubárske produkty z Nemecka. Zubári, zubní technici 

a obchodní zástupcovia pre zubárstvo z celého sveta použili 

vyhľadávač 1,9 mil.-krát (2016/2017) pri hľadaní produktov a 

systémových riešení 200 členských podnikov Spolku nemeckých 

zubárskych tovární.

DentalPlace ponúka v siedmych svetových jazykoch (nemči-

na, angličtina, francúzština, španielčina, čínština, arabčina a 

ruština) rôzne možnosti vyhľadávania, napríklad hľadanie podľa 

výrobcov alebo hľadanie podľa produktových skupín alebo 

produktov. 

Nájdete tu 40 produktových skupín, ktoré sú rozčlenené do  

"odvetvia zubárov", ako aj do "odvetvia zubných technikov".  

Okolo 280 vyhľadávaných pojmov v abecednom poradí  

uľahčuje hľadanie v rámci produktových skupín podľa  

jednotlivých produktov.

Od roku 2003 navštívilo "DentalPlace" viac ako 6,5 mil.  

návštevníkov!

1,9 mil.  
návštevníkov
(2016/2017)

Francúzština

angličtina

nemčina

španielčina

ruština

Čínština

arabčina



Spoločnosť GFDI Gesellschaft  
zur Förderung der Dental-Industrie mbH

Organizátor veľtrhu IDS – č. 1 odvetvia 

Veľtrh IDS v Kolíne je vrcholnou udalosťou medzinárodného 

zubárskeho trhu a celého zubárskeho odvetvia. 

IDS (Medzinárodný zubársky veľtrh) sa koná každé dva roky v 

Kolíne a organizuje ho spoločnosť GFDI Gesellschaft zur Förde-

rung der Dental-Industrie mbH, obchodná spoločnosť Spolku 

nemeckých zubárskych tovární e. V. (VDDI) a realizuje ho  

spoločnosť Koelnmesse GmbH.

Jedinečný rozsah ponúk

Celý globálny zubársky trh sa odráža v jedinečnom rozsahu 

ponúk veľtrhu IDS. Stretávajú sa tu všetky relevantné cieľové 

skupiny sveta zubárstva s cieľom získať informácie, vyskúšať si 

produkty, komunikovať a vymieňať si informácie o aktuálnych 

trendoch v stomatológii a zubnej technike:

• odvetvie zubárstva

• odvetvie zubnej techniky

• ochrana pred infekciami a starostlivosť
• služby: informačné systémy, komunikačné systémy,  

organizačné systémy, organizačné prostriedky

Nádejné perspektívy pre vystavovateľov

• starostlivosť o kontakty so zákazníkmi, dodávateľmi a  

obchodnými partnermi

• noví zákazníci z celého sveta

• medzinárodné distribučné partnerstvá

• prepojenie celého medzinárodného zubárskeho odvetvia 

prostredníctvom počítačovej siete

>>> www.gfdi.de

37. Medzinárodný zubársky veľtrh 2017 sa opäť 
skončil rekordným výsledkom:

2 305 vystavovateľom zo 59 krajín a okolo 155 
000 návštevníkov z radov odborníkov zo 157 
krajín. S podielom 72 % zahraničných vystavo-
vateľov a 60 % návštevníkov sa veľtrh IDS stal 

ešte medzinárodnejším.

! Ďalší IDS: 
38. Medzinárodný zubársky veľtrh 

od 12. do 16. marca 2019 v Kolíne2019



IDS – najdôležitejšie stretnutie v  
medzinárodnom zubárskom odvetví

IDS – najdôležitejšie stretnutie v medzinárodnom zubárskom odvetví

IDS odzrkadľuje celkové dianie na zubárskom trhu, celý reťazec 

tvorby hodnôt sa stretáva v Kolíne: vývojári a výrobcovia zu-

bárskych produktov a systémových riešení, používatelia našich 

produktov, zubári a zubní technici spolu so svojimi zamestnanca-

mi z ambulancií a laboratórií. Sú tu študenti a školené osoby, ktoré 

budú v budúcnosti spolurozhodovať o dianí na zubárskom trhu. 

Sú tu aj poskytovatelia služieb pôsobiaci paralelne s reťazcom 

tvorby hodnôt, nesmieme zabudnúť na odborné médiá zamerané 

na odvetvie zubárstva, ktoré sú dôležitými komunikačnými kanál-

mi pre odvetvie zubárstva. Všetci, ktorí sa angažujú a prispievajú 

v oblasti zdravia ústnej dutiny tak, že používatelia dostanú všetko, 

čo potrebujú pre svoju prácu na a pre pacientov, sa stretávajú na 

veľtrhu IDS. 

>>> www.ids-cologne.de

2019 www.ids-cologne.de

 

Neustály rast Medzinárodného zubárskeho veľtrhu

2 305

2 199

2 058

 
výstavná plocha m2

163 000

157 000

150 000

  2013          

  2015     

  2017   

vystavovatelia 

 12 %

 

155 000

138 721

125 327

návštevníci

zdroj: VDDI

 23,7 %  8,7 %



VDDI e. V.
Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V. 

Aachener Str. 1053–1055

50858 Köln

GFDI mbH
GFDI Gesellschaft zur Förderung 

der Dental-Industrie mbH 

obchodná spoločnosť spolku VDDIst
av

: J
ún

 2
01

8

IDS – je pre svet zubárstva 
každé dva roky domovom

Medzinárodný zubársky veľtrh sa postupne stal vlastnou "značkou IDS" s 

nezameniteľnými vlastnosťami, jasne určenou hodnotou značky a  

emocionálnym vplyvom.

IDS sa vyznačuje:

„Otvorenosť voči svetu“, je „ústretová voči návštevníkom“,  

„podporuje komunity“ a je aj „fair“ – tieto pojmy charakterizujú emočnú 

stránku stretnutí na veľtrhu IDS.

Pojmy ako „náročný“, „udávajúci smer“, „rozsiahly“ a „prepojený 
s odvetvím“ charakterizujú vysokú kvalitu a jedinečnú výkonnostnú úroveň 

veľtrhu IDS. 

Pojmy ako „nepretržitý“ a „úspešný“ sa zakladajú na dlhodobých postupoch 

a na úspechu postupov zameraných na všetkých účastníkov, ako sú vystavovatelia 

alebo návštevníci, organizátori alebo spoločnosti poverené realizáciou.

"IDS je globálnym veľtrhom pre zubárske komunity, 
pre ktoré je platforma inovácií a trendov na trhu  
zaistením udržateľného úspechu."
(jadro značky IDS)

2019


