
Associação alemã da indústria 
odontológica (VDDI) – o seu  
parceiro competente e eficiente. 

>>> www.vddi.de

Quality made in Germany – saiba mais sobre o agente global nos bastidores da  
38ª Feira Internacional de Odontologia em 2019.

Com 200 empresas afiliadas, a VDDI forma uma comunidade de empresas e corporações que há mais de 100 anos  

representam o avanço bem sucedido na tecnologia médica odontológica e na odontologia. 

A Feira Internacional de Odontologia IDS é organizada pela empresa comercial da VDDI, a GFDI (sociedade alemã para  

a promoção da indústria odontológica) e realizada pela Koelnmesse GmbH.

Nas páginas seguintes encontra-se uma breve síntese dos principais fatos e números sobre a VDDI, sobre a indústria  

odontológica alemã e sobre a feira líder mundial do ramo odontológico.

Associação alemã da indústria odontológica

200 empresas afiliadas, que representam:

• Mais de 20.000 funcionários

• Faturamento de 5 bilhões de euros

• Quota de exportação de 62 %

• Fundação em 1916

www.vddi.de

Motor de busca odontológico DentalPlace

• Lista eletrônica de membros da VDDI

• Produtos odontológicos num relance e em dois cliques

• O caminho mais rápido para milhares de produtos em 

42 grupos de produtos

• Contato imediato com fabricantes

• Mais de 1,97 milhões de visitantes (2016/2017)

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

Feira Internacional de Odontologia

• Maior encontro mundial do ramo para dentistas, 

técnicos de prótese dentária, revendedores de  

produtos odontológicos e indústrias odontológicas

• Todas as informações para expositores e visitantes

• Banco de dados de novidades para expositores

• Encontro de comunicação e evento de mídia

www.ids-cologne.de,

www.gfdi.de, www.vddi.de



VDDI e. V.  
Odontologia de alta classe

A VDDI e a indústria odontológica alemã: 

>>> www.vddi.de

 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017

  Faturamento total em bilhões de euros         Quota de exportação em bilhões de euros                   
  Empregados     

Fonte: VDDI

200 empresas afiliadas

A VDDI é a associação alemã da indústria odontológica que inclui 

desde empresas familiares administradas pelo proprietário até  

corporações internacionais.

A nossa missão

A indústria odontológica alemã 

disponibiliza a dentistas e técni-

cos de prótese dentária em todo 

o mundo produtos aprimorados 

para todas as indicações, neces-

sários para obter ou recuperar a 

qualidade de vida humana.

Parceiros na pesquisa

• Estreita cooperação com a odontologia científica e o ofício 

protético 

• Pesquisa de novas áreas de aplicação diagnóstica e  

terapêutica

• Desenvolvimento de tecnologias inovadoras, processos e 

materiais para usuários

Inovação global, tecnologia, qualidade, 
precisão 

A nossa indústria desenvolve e produz aparelhos, instrumentos  

e materiais inovadores de acordo os conhecimentos científicos  

e técnicos atuais e dá uma contribuição indispensável para a  

manutenção da saúde humana.

Liderança de  
mercado

O alto nível de inovação, a 

competitividade das empresas 

odontológicas alemãs, a forte ori-

entação à prestação de serviços 

e o serviço de entrega acima da 

média tornam a nossa indústria 

o líder de mercado em muitas 

áreas.

VDDI – faturamento total,  
quota de exportação,  
empregados das empresas  
afiliadas da VDDI

• 200 empresas

• Mais de 20.000 funcionários
• Faturamento de mais de 5 bilhões de euros

• Quota de exportação de 64 %
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3,4
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100 anos – da VDDF à VDDI 

Há mais de 100 anos a nossa indústria fundou a Associação Alemã de Fabricantes 

Odontológicos (VDDF). Do ponto de vista atual, começou aí uma história de grande 

sucesso. A atual Associação Alemã da Indústria Odontológica, com 200 empresas 

inovadoras de médio porte e 20.000 funcionários altamente motivados dentro do 

ramo odontológico em todo o mundo, é uma associação industrial que goza de uma 

ótima reputação.

Todos os nossos membros têm em comum o fato de produzirem para dois grupos 

especiais de clientes, ou seja, os dentistas e os técnicos de prótese dentária. A nossa 

indústria está unida aos dentistas, à pesquisa odontológica, aos técnicos de prótese 

dentária, aos pesquisadores de materiais e aos revendedores de produtos odontoló-

gicos com o objetivo de preservar ou restaurar a saúde bucal do paciente.

Estamos trabalhando nisso há mais de 100 anos – e queremos fazê-lo também no 

futuro!

Estações relevantes no desenvolvimento da indústria  
odontológica alemã 

   1916 1923 1928  1950 1992/1995            Junho de 2016  2019

>>> www.vddi.de

Nova fundação 
da VDDI com o 
objetivo prosseguir a 
tradição de sucesso 
na organização da 
Feira Internacional de 
Odontologia

Primeira feira da 
indústria odontológi-
ca alemã

Empresas da 
indústria odon-
tológica alemã 
reúnem-se como 
VDDF (Associação 
Alemã de Fabricantes 
Odontológicos).

Objetivo: fundação 
de uma feira de 
odontologia

A organizadora da IDS é a 
partir de agora a empresa 
comercial da VDDI, a GFDI 
(sociedade alemã para a 
promoção da indústria 
odontológica) 

100 anos da VDDIPrimeira Feira 
Internacional de 
Odontologia

38ª IDS
12 a 16 de março 
de 2019



A indústria odontológica alemã:
a gama de serviços em um clique 

>>> www.dental-place.de

O motor de busca de produtos e fabricantes na Alemanha – mais de 
1,9 milhões de buscas em um ano

DentalPlace é a lista de membros da VDDI e uma plataforma usada frequentemente para 

pedidos de pesquisa de todo o mundo. O motor de busca DentalPlace está disponível em: 

alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. A gama de serviços da indústria 

odontológica alemã inclui mais de 60.000 produtos nas seguintes áreas: 

 

Odontologia

Os produtos de alta qualidade cobrem a gama completa da odontologia desde o diag- 

nóstico, incluindo a prevenção até a restauração:

Métodos de tratamento minimamente invasivos são otimizados através de produtos da 

indústria odontológica alemã.

Prótese dentária

Para todas as áreas de aplicação da prótese dentária, a indústria odontológica também 

fornece produtos de qualidade e soluções sistêmicas:

DentalPlace permite encontrar em poucos segundos, entre 42 grupos de produtos 

com um total de 241 subcategorias, produtos odontológicos “Made in Germany”, os 

seus fabricantes e programas de entrega.

• Instalações

• Instrumentos

• Aparelhos 

• Materiais

• Estética

• Tratamento cirúrgico

• Endodontia

• Implantodontia

• Profilaxia individual

• Ortodontia

• Tratamento conservador

• Terapia periodontal

• Prótese dentária

Valores sustentáveis, padrão máximo

Na produção e aplicação, a indústria odontológica alemã cum-

pre as mais altas exigências. Isso inclui tanto sistemas internos 

de garantia de qualidade quanto o cumprimento das diretivas 

relativas aos dispositivos médicos.

Certificações adicionais conforme a ISO e de acordo com aspec-

tos ambientais são os requisitos para produtos de qualidade cuja 

prioridade está na biocompatibilidade, facilidade de uso e de 

manutenção.

• Pontes múltiplas

• Inlays

• Pontes

• Onlays

• Próteses parciais

• Próteses parciais e muito mais



Nós falamos sete línguas

>>> www.dental-place.de

Lista eletrônica de membros da VDDI e poderoso motor de busca de produtos

O motor de busca "DentalPlace" é um instrumento de pesquisa 

importante para produtos odontológicos da Alemanha. Den-

tistas, técnicos de prótese dentária e comércio odontológico 

especializado de todo o mundo procuraram 1,9 milhão de vezes 

(2016/2017) por produtos e soluções sistêmicas de 200 empre-

sas afiliadas da indústria odontológica alemã.

DentalPlace oferece em sete línguas (alemão, árabe, chinês, 

espanhol, francês, inglês e russo) diversas opções de pesquisa, 

como a pesquisa de fabricantes ou a pesquisa por grupos de 

produtos ou produtos. 

Aqui se encontram 40 grupos principais de produtos, que são 

divididos em "área odontológica" e "área protética".  

Aproximadamente 280 termos de pesquisa em ordem alfabética 

refinam a pesquisa dentro dos grupos de produtos de acordo 

com produtos individuais.

Desde 2003, a "DentalPlace" contou com mais de 6,5 milhões de 

visitantes!

1,9 milhões de 
visitantes
(2016/2017)

Francês

Inglês

Alemão

Espanhol

Russo

Chinês

Árabe



GFDI – Sociedade alemã para a  
promoção da indústria odontológica

Organizadores da IDS – a nº 1 do ramo 

A IDS em Colônia é o principal evento para o mercado odontoló-

gico internacional e todo o ramo odontológico. 

A Feira Internacional de Odontologia (IDS) ocorre a cada dois 

anos em Colônia, sendo organizada pela GFDI, sociedade alemã 

para a promoção da indústria odontológica, empresa comercial 

da VDDI e realizada pela Koelnmesse GmbH, Colônia, Alemanha.

Amplitude única de ofertas

Todo o mercado odontológico mundial reflete-se na amplitude 

de ofertas da IDS. Todos os grupos-alvo relevantes do mundo 

odontológico encontram-se aqui para se informar, testar  

produtos, se comunicar e discutir sobre as últimas tendências 

em odontologia e prótese dentária:

• Área odontológica

• Área protética

• Proteção contra infecção e manutenção

• Prestações de serviços: sistemas de informação, sistemas de 

comunicação, sistemas organizacionais, meios organizacionais

Perspectivas promissoras para expositores

• Manutenção de contatos com clientes, fornecedores e  

parceiros comerciais

• Novos clientes de todo o mundo

• Parcerias internacionais de distribuição

• Estabelecimento de rede com todo o ramo odontológico  

internacional

>>> www.gfdi.de

A 37ª Feira Internacional de Odontologia em 
2017 terminou também com um resultado 
recorde de:

2.305 expositores de 59 países e aproximada-
mente 155.000 visitantes especializados de 157 
países. Com uma participação estrangeira de 
72 % entre expositores e 60 % entre os visitantes, 
a IDS tornou-se mais internacional ainda.

! Próxima IDS: 
38ª Feira Internacional de Odontologia  

de 12 a 16 de março de 2019 em Colônia2019



IDS – a reunião de cúpula do 
ramo odontológico internacional

IDS – a reunião de cúpula do ramo odontológico internacional

A IDS representa toda a atividade do mercado odontológico, a 

cadeia de valor completa encontra-se em Colônia: desenvol-

vedores e fabricantes de produtos odontológicos e soluções 

sistêmicas, usuários dos nossos produtos, dentistas e técnicos 

de prótese dentária com os seus funcionários de consultório e de 

laboratório. Lá estão os estudantes e aprendizes que participarão 

futuramente das decisões do mercado odontológico. Lá estão 

também os prestadores de serviços ao longo da cadeia de valor, 

sem esquecer a imprensa especializada odontológica, que são 

canais de comunicação importantes para o ramo odontológico. 

Todos que estão comprometidos com a saúde bucal e que contri-

buem para que os usuários obtenham tudo de que precisam para 

o trabalho relacionado ao paciente se encontram na IDS. 

>>> www.ids-cologne.de

2019 www.ids-cologne.de

 

Crescimento constante da Feira Internacional de Odontologia

2.305

2.199

2.058

 
Área de exposição em m²

163.000

157.000

150.000

  2013          

  2015     

  2017   

Expositores 

 12 %

 

155.000

138.721

125.327

Visitantes

Fonte: VDDI

 23,7 %  8,7 %



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

Aachener Str. 1053–1055

50858 Köln, Alemanha

GFDI mbH
GFDI Gesellschaft zur Förderung 

der Dental-Industrie mbH 
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IDS – onde o mundo odontológico  
se reúne a cada dois anos

A Feira Internacional de Odontologia tornou-se com o tempo a própria 

"marca IDS", com características distintas, um valor de marca claramente 

definido e prestígio emocional.

A IDS caracteriza-se por:

"Cosmopolitismo", ela é "hospitaleira", "socializadora" e também  

"justa" – estas expressões caracterizam o lado emocional dos encontros na IDS.

Expressões como "desafio", "orientação", "plenitude" e "compro-
metimento com o ramo" caracterizam a alta qualidade e o nível de 

prestações único da IDS. 

Expressões como "continuidade" e "sucesso" representam um procedimento 

duradouro voltado ao sucesso de todos os participantes, tanto expositor quanto  

visitante, organizador ou empresa realizadora.

"A IDS, feira líder mundial para a comunidade  
odontológica, é a plataforma para inovações e tendên- 
cias do mercado que garante sucesso sustentável."  
(Essência da marca IDS)

2019


