VDDI - forbundet for den tyske
dentalindustri – din kompetente
og stærke partner
Quality made in Germany – få mere at vide om den globale player bag den
38. internationale dentalmesse IDS i 2019.
Med 200 medlemsvirksomheder er VDDI en sammenslutning af virksomheder og koncerner, som i over 100 år har stået bag
innovative udviklinger inden for dental medicinteknik og tandsundhed.
Den internationale dentalmesse IDS afholdes af VDDIs erhvervsvirksomhed, GFDI (Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH), og organiseres af Koelnmesse GmbH.
På de efterfølgende sider får du et hurtigt overblik over de vigtigste fakta og tal om VDDI, om den tyske dentalindustri og om
IDS, som er den verdensførende messe for dentalbranchen.

VDDI - forbundet for den tyske dentalindustri
200 medlemsvirksomheder, som repræsenterer:
• Over 20.000 medarbejdere
•

5 milliarder euro i omsætning

•

62 % eksportandel

• Grundlagt i 1916
www.vddi.de

Dental søgemaskine DentalPlace
• Elektronisk VDDI-medlemsregister
• Et overblik over dentalprodukter med to klik
• Hurtigste vej til tusinder af produkter i 42 produktgrupper
• Direkte kontakt med producenterne
• Over 1,97 millioner besøgende (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

International dentalmesse - IDS
• Branchens største mødested for tandlæger,
tandteknikere, dentale fagforhandlere og den globale
dentalindustri
• Alle informationer for udstillere og besøgende
• Database med nyheder for udstillere
• Kommunikationsmøde og mediearrangement
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Tandsundhed i topklasse
VDDI og den tyske dentalindustri
200 medlemsvirksomheder
VDDI er dentalindustriens industriforbund og omfatter alt lige fra
mindre familiedrevne virksomheder til globale koncerner.

Partnere inden for forskning
• Tæt samarbejde med den videnskabelige tandsundhed og det
tandmedicinske håndværk
• Forskning inden for nye diagnostiske og terapeutiske
anvendelsesområder
• Udvikling af innovative teknologier og materialer til brugere

Global innovation, teknologi, kvalitet og
præcision

Vores mission
Den tyske dentalindustri stiller
gennemprøvede specifikke produkter til rådighed for tandlæger
og tandteknikere i hele verden,
som er nødvendige for at kunne
bevare eller genskabe livskvaliteten hos tandpatienter.

Førende på markedet
Den høje grad af innovation
og konkurrencedygtighed hos
tyske dentalvirksomheder, deres
udprægede fokus på tjenesteydelser og deres høje niveau for
levering gør vores industri til
førende på markedet på mange
områder.

Vores industri udvikler og producerer innovative apparater,
instrumenter og materialer på det seneste videnskabelige og
tekniske niveau og bidrager dermed afgørende til at holde
personer sunde og raske.
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200 virksomheder
Over 20.000 medarbejdere
Omsætning på over 5 milliarder euro
Eksportandel 64 %

Medarbejdere
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100 år – fra VDDF til VDDI
For over 100 år siden grundlagde vores industri forbundet for de tyske dentalfabrikanter (VDDF). Det var grundstenen til en glimrende succeshistorie. Det nuværende
forbund for den tyske dentalindustri (VDDI) er en højt respekteret aktør i den globale
dentalbranche, da industriforbundet består af 200 innovative mellemstore virksomheder og 20.000 højt motiverede medarbejdere.
Alle vores medlemmer har det tilfælles, at de producerer til to særlige kundegrupper,
nemlig tandlæger og tandteknikere. Vores industri har samme mål som tandlæger,
den tandmedicinske forskning, tandteknikere, materialeforskere samt den dentale
faghandel, nemlig at bevare eller genskabe patienternes tand- og mundsundhed.
Det har vi arbejdet på i over 100 år – og det vil vi fortsætte med i fremtiden!

Milepæle inden for udviklingen af den tyske dentalindustri

1916

Virksomhederne i den
tyske dentalindustri
slutter sig sammen til
VDDF (Verband der
Deutschen Dental-Fabrikanten - forbundet
for de tyske dentalfabrikanter).

1923

1928

Første dentalmesse
arrangeret af den
tyske dentalindustri

Første internationale
dentalmesse - IDS

1950

Ny grundlæggelse af
VDDI med formålet
om at fortsætte den
succesrige tradition
som arrangør af den
internationale dentalmesse - IDS

1992/1995

Arrangøren af IDS er fra
nu af VDDIs erhvervsvirksomhed, Gesellschaft
zur Förderung der Dental-Industrie mbH

Juni 2016

2019

VDDI 100 år

38. IDS
12.–16. marts
2019

Mål: Grundlæggelse
af en dentalmesse

>>> www.vddi.de

Den tyske dentalindustri
Hele programmet med et klik
Din søgemaskine til produkter og dine producenter i Tyskland – over
1,9 millioner søgninger hvert år
DentalPlace er VDDIs medlemsregister og en hyppigt anvendt platform til søgninger
fra hele verden. Søgemaskinen DentalPlace taler følgende sprog: tysk, engelsk, fransk,
spansk, kinesisk, russisk og arabisk. Den tyske dentalindustris program omfatter over
60.000 produkter inden for følgende områder:
• Indretninger
• Instrumenter

• Apparater
• Materialer

Tandsundhed
Produkterne i høj kvalitet omfatter hele spektret inden for tandsundhed, lige fra
diagnose over prævention til restaurering:
•
•
•
•
•

Æstetik
Kirurgisk behandling
Endodonti
Implantologi
Individuel profylakse

•
•
•
•

Ortodonti
Konserverende behandling
Parodontitisbehandling
Kunstige tænder

Minimalinvasive behandlingsmetoder optimeres af produkter fra den tyske
dentalindustri.

Tandteknik
Dentalindustrien stiller også kvalitetsprodukter og systemløsninger til rådighed inden
for alle tandteknikkens anvendelsesområder:
• Broer med flere led
• Inlays
• Kroner

• Onlays
• Delproteser
• Gebis og meget mere

DentalPlace giver dig mulighed for at søge efter dentalprodukter „Made in Germany“
i 42 produktgrupper med i alt 241 underbegreber på få sekunder samt finde
producenterne af dem og disses sortimenter.

Bæredygtige værdier, højeste standard
I forbindelse med produktion og anvendelse opfylder den tyske
dentalindustri de højeste krav. Interne kvalitetssikringssystemer er også med det at sikre overholdelsen af direktiverne for
medicinsk udstyr.

Ekstra certificeringer iht. ISO og angående miljøaspekter er
forudsætninger for kvalitetsprodukter, hvor der er fokus på
biokompatibilitet, bruger- og servicevenlighed.

>>> www.dental-place.de

Vi taler verdenssprogene
VDDI-medlemsregister og kraftig produktsøgemaskine

1,9 millioner
besøgende
(2016/2017)

Søgemaskinen „DentalPlace“ er et vigtigt søgeinstrument,
når man søger efter dentalprodukter fra Tyskland. Tandlæger,
tandteknikere og den dentale faghandel i hele verden søgte 1,9
millioner gange (2016/2017) efter produkter og systemløsninger
hos de 200 medlemsvirksomheder i den tyske dentalindustri.

Her kan du finde 40 overordnede produktgrupper, som er opdelt
i et „tandlægeligt område“ samt i et „tandteknisk område“.

DentalPlace tilbyder forskellige søgemuligheder på syv verdenssprog (tysk, engelsk, fransk, spansk, kinesisk, arabisk og
russisk), f.eks. søgning efter producenter eller søgning efter
produkt-grupper eller produkter.

Siden 2003 har over 6,5 millioner besøgt „DentalPlace“!

Ca. 280 søgebegreber i alfabetisk rækkefølger indskrænker
søgningen inden for produktgrupper efter enkelte produkter.

Russisk
Spansk
Kinesisk
Tysk
Fransk
Engelsk
Arabisk
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH
Arrangør af IDS – nr. 1 i branchen
IDS i Køln er det vigtigste arrangement for det internationale
dentalmarked og hele dentalbranchen.
IDS (Internationale Dental-Schau) afholdes hvert andet år i Køln
og arrangeres af GFDI (Gesellschaft zur Förderung der DentalIndustrie mbH), erhvervsvirksomheden hos forbundet for den
tyske dentalindustri (VDDI), og organiseres af Koelnmesse
GmbH.

Den 37. internationale dentalmesse 2017 (IDS)
nåede igen et rekordresultat på:
2.305 udstillere fra 59 lande og ca. 155.000
besøgende fra 157 lande. Med en udlandsandel
på 72 % af udstillerne og 60 % af de besøgende er
IDS blevet endnu mere international.

Enestående bredt udvalg
Hele det globale dentalmarked kan findes i det brede udvalg på
IDS. Her mødes alle relevante målgrupper inden for den dentale
verden for at lære nyt, prøve produkter og udveksle meninger
om de aktuelle trends inden for tandsundhed og tandteknik:
• Det tandlægelige område
• Det tandtekniske område
• Infektionsbeskyttelse og vedligeholdelse
• Tjenesteydelser: informationssystemer, kommunikationssystemer, organisationssystemer, organisationsmidler

Strålende udsigter for udstillere
•
•
•
•

Kontakt med kunder, leverandører og forretningspartnere
Nye kunder fra hele verden
Internationale salgspartnerskaber
Networking med hele den internationale dentalbranche

2019

!

Næste IDS:
38. internationale dentalmesse
fra 12. til 16. marts 2019 i Køln
>>> www.gfdi.de

IDS – det vigtigste arrangement
for den internationale dentalbranche

2019

www.ids-cologne.de

IDS – det vigtigste arrangement for den internationale dentalbranche
IDS samler alle aktører og tendenser på hele dentalmarkedet, den
komplette værdikæde mødes i Køln: udviklere og producenter af
dentalprodukter og systemløsninger, brugere af vores produkter,
tandlæger og tandteknikere med deres medarbejdere fra praksis
og laboratorie. Vi mener også studerende og lærlinge, som skal
forme dentalmarkedet i fremtiden. Vi mener også tjenesteudby-

dere i værdikæden, hvor vi ikke må glemme de faglige medier for
dentalmedicin, der fungerer som dentalbranchens vigtige kommunikationskanaler. Alle, som engagerer sig for tand- og mundsundhed og som bidrager til at brugere har alt det, som de har brug for
til deres arbejde og til patienterne, mødes på IDS.

Konstant vækst for den internationale dentalmesse - IDS
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IDS – her har hele
dentalbranchen hjemme hvert andet år
„IDS er den førende messe i verden for det dentale
community, som sikrer bæredygtig succes ved at fungere
som platform for innovationer og markedstrends.“
(IDS-kerneværdi)

Den internationale dentalmesse IDS har i løbet af tiden udviklet sig til
et eget „IDS-mærke“ med umiskendelige egenskaber, en klart defineret
mærkeværdi og et ry, der taler til følelserne.

2019

IDS er kendetegnet af:
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IDS.

Begreber som „sofistikeret“, „retningsvisende“, „komplet program“
og „forpligtet over for branchen“ karakteriserer den høje kvalitet og det
enestående niveau for tjenesteydelserne på IDS.
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VDDI e. V.

GFDI mbH

Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
50858 Køln

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
VDDIs erhvervsvirksomhed

