Verband der Deutschen
Dental-Industrie e. V.
(VDDI, Hammashoitoteollisuuden
liitto) – ammattitaitoinen ja väkevä
kumppani
Quality made in Germany – lue lisää maailmanlaajuisesta tekijästä Internationale
Dental-Schau -messujen takana, jotka järjestetään 38. kertaa vuonna 2019.
Yhteensä 200 jäsenyhtiöllään VDDI muodostaa yhteisön, jonka yritykset ja konsernit ovat toimineet hammaslääketieteen ja
hammastekniikan menestyksekkään edistyksen hyväksi jo yli 100 vuotta.
Internationale Dental-Schau (IDS) -messut järjestää VDDI:n kaupallinen yritys GFDI Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH, ja toteutuksesta vastaa Koelnmesse GmbH.
Seuraavat sivut tarjoavat nopean katsauksen tärkeimpiin tietoihin ja lukuihin VDDI:stä, Saksan hammashoitoteollisuudesta
sekä IDS:stä, joka on alallaan maailman johtava messutapahtuma.

Verband der Deutschen Dental-Industrie
200 jäsenyhtiötä, jotka edustavat:
• yli 20 000 työntekijää
•

5 miljardin euron liikevaihtoa

•

62 %:n vientiosuutta

• Perustettu 1916
www.vddi.de

Hammashoitoalan hakukone DentalPlace
• sähköinen VDDI-jäsenhakemisto
• hammaslääkinnälliset tuotteet yhdellä silmäyksellä
(ja kahdella napsautuksella)
• nopein reitti tuhansiin tuotteisiin 42 tuoteryhmässä
• suora yhteys valmistajiin
• yli 1,97 miljoonaa kävijää (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

Internationale Dental-Schau
• alan suurin tapahtuma maailman hammaslääkäreille,
hammasteknikoille, hammaslääkinnällisten
tuotteiden kauppiaille ja hammashoitoteollisuudelle
• kaikki tiedot näytteillepanijoille, kävijöille
• uutuustietokanta näytteillepanijoille
• verkostoitumis- ja mediatapahtuma
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Huipputason hammaslääketiedettä
VDDI ja Saksan hammashoitoteollisuus:
200 jäsenyritystä
VDDI on hammashoitoteollisuuden liitto, joka koostuu niin omistajajohtoisista perheyrityksistä kuin maailmanluokan konserneistakin.

Tutkimuskumppani
• tiivis yhteistyö hammaslääketieteen ja hammasteknisen
käsityön kanssa
• uusien diagnostisten ja terapeuttisten käyttöalueiden tutkimus
• innovatiivisten teknologioiden, menetelmien ja materiaalien
kehitys käyttäjiä varten

Maailmanlaajuista innovaatiota,
teknologiaa, laatua, täsmällisyyttä

Missiomme
Saksan hammashoitoteollisuus
tarjoaa hammaslääkärien ja
-teknikoiden käyttöön paikasta
ja käyttöaiheesta riippumatta
kehittyneitä tuotteita, joita he
tarvitsevat ihmisten elämänlaadun säilyttämisessä ja parantamisessa.

Markkinajohtajuus

Alamme kehittää ja tuottaa innovatiivisia, viimeisintä tieteellistä ja
teknistä kehitystä edustavia laitteita, instrumentteja ja materiaaleja
ja vaikuttaa siten merkittävästi ihmisten terveyteen.

Suuri innovaatiovoima, Saksan
hammashoitoteollisuuden yritysten kilpailukyky, niiden voimakas
palvelulähtöisyys ja keskitasoa
parempi toimituspalvelu tekevät
alastamme monilla alueilla markkinajohtajan.
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•
•
•
•

200 yritystä
yli 20 000 työntekijää
liikevaihto yli 5 miljardia euroa
vientiosuus 64 %

Vientiosuus, miljardia euroa

>>> www.vddi.de

100 vuotta – VDDF:stä VDDI:hin
Yli 100 vuotta sitten alamme perusti hammashoitotuotteiden valmistajien Verband
der Deutschen Dental-Fabrikanten (VDDF) -liiton. Nykynäkökulmasta katsottuna
siitä alkoi suurenmoinen menestystarina. Nykyinen Verband der Deutschen DentalIndustrie on 200 keskisuurella, innovatiivisella yrityksellään ja 20 000 äärimmäisen
motivoituneella työntekijällään toimialajärjestö, jolla on maailmanlaajuisella
hammashoitoalalla erinomainen maine.
Kaikkia jäseniämme yhdistää se, että he valmistavat tuotteita kahdelle erityiselle
asiakasryhmälle: hammaslääkäreille ja hammasteknikoille. Yhteisenä tavoitteena
hammaslääkärien, hammaslääketieteellisen tutkimuksen, hammasteknikoiden,
materiaalitutkijoiden sekä hammaslääkintätuotteiden kauppiaiden kanssa toimialamme pitää potilaiden suuterveyden ylläpitoa tai palauttamista.
Olemme tehneet töitä sen vuoksi jo yli 100 vuotta – ja haluamme tehdä jatkossakin!

Ratkaisevia virstanpylväitä Saksan hammashoitoteollisuuden
kehityksessä

1916

Saksan hammashoitoteollisuuden
yritykset yhdistyvät
VDDF:ksi (Verband
der Deutschen Dental-Fabrikanten).

1923

1928

Ensimmäiset Saksan
hammashoitoalan
messut

Ensimmäiset
Internationale Dental-Schau -messut

1950

VDDI:n perustaminen
uudelleen tavoitteena
jatkaa menestyksekästä perinnettä
Internationale Dental-Schau -messujen
järjestäjänä

1992/1995

IDS:n järjestäjä oli tästä
lähtien VDDI:n kaupallinen
yhtiö, Gesellschaft zur
Förderung der DentalIndustrie mbH

06/2016

2019

VDDI 100 vuotta

38. IDS
12.–16. 3.
2019

Tavoite: hammashoitoalan messujen
perustaminen

>>> www.vddi.de

Saksan hammashoitoteollisuus:
palveluvalikoima yhdellä napsautuksella
Tuotteiden ja niiden valmistajien hakukone Saksassa –
yli 1,9 miljoonaa hakua vuodessa
DentalPlace on VDDI:n jäsenhakemisto ja suosittu alusta, jossa käy hakijoita kaikkialta
maailmasta. DentalPlace-hakukone puhuu maailman kieliä: saksaa, englantia, ranskaa,
espanjaa, kiinaa, venäjää sekä arabiaa. Saksan hammashoitoteollisuuden tuotevalikoima
kattaa yli 60 000 tuotetta seuraavilta alueilta:
• laitokset
• instrumentit

• laitteet
• materiaalit

Hammaslääketiede
Korkealuokkaiset tuotteet kattavat kaikki hammaslääketieteen alueet diagnoosista
ehkäisevään hoitoon ja aina restaurointiin saakka:
•
•
•
•
•

estetiikka
kirurgiset toimenpiteet
endodontia
implantologia
ennaltaehkäisevä hoito

•
•
•
•

oikomishoito
säilyttävä hoito
parodontiittihoito
hammasproteesit

Mini-invasiivista hoitomenetelmistä saadaan Saksan hammashoitoteollisuuden
tuotteiden avulla kaikki irti.

Hammastekniikka
Hammashoitoala tarjoaa laatutuotteita ja kokonaisratkaisuja myös kaikkiin
hammastekniikan käyttöaiheisiin:
• moniosaiset sillat
• paikkaus
• kruunut

• laminaatit
• osaproteesit
• kokoproteesit ym.

DentalPlace-hakukoneesta löytyvät muutamissa sekunneissa 42 tuoteryhmässä
ja yhteensä 241 alaluokassa hammaslääkinnälliset "Made in Germany" -tuotteet
valmistaja- ja toimitustietoineen.

Kestävän kehityksen arvot, äärimmäisen korkeat
standardit
Tuotannossa ja käytössä Saksan hammashoitoteollisuus täyttää
korkeimmat vaatimukset. Sisäiset laadunvarmistusjärjestelmät
sekä lääkinnällisiä laitteita koskevien säädösten noudattaminen
ovat laatutakuun itsestäänselviä osia.

Lisäsertifioinnit ISO- ja ympäristövaatimusten mukaan
ovat edellytyksiä laatutuotteille, joissa bioyhteensopivuus,
käyttö- sekä huoltoystävällisyys ovat ensisijaisessa osassa.

>>> www.dental-place.de

Puhumme maailman kieliä
VDDI-jäsenhakemisto ja tehokas tuotehakukone

1,9 miljoonaa
kävijää
(2016/2017)

DentalPlace-hakukone on merkittävä hakuväline etsittäessä
hammaslääkinnällisiä tuotteita Saksasta. Hammaslääkärit,
hammasteknikot ja alan kauppiaat kaikkialta maailmasta
ovat tehneet hakukoneella 1,9 miljoonaa hakua (2016/2017)
Saksan 200 hammashoitoteollisuuden jäsenyhtiön tuotteisiin
ja kokonaisratkaisuihin.

Sisältö on jaettu 40 tuoteyläluokkaan, jotka on puolestaan jaettu
"hammaslääketieteelliseen" ja "hammastekniseen" alueeseen.
Noin 280 aakkosellisesti järjestettyä hakusanaa kaventavat
hakua tuoteryhmän sisällä yksittäisiin tuotteisiin.
Vuodesta 2003 "DentalPlace"-sivustolla on käynyt jo
6,5 miljoonaa kävijää!

DentalPlace tarjoaa seitsemällä maailmakielellä (saksa, englanti,
ranska, espanja, kiina, arabia ja venäjä) erilaisia hakuvaihtoehtoja, kuten valmistajahaun ja tuote- tai tuoteryhmähaun.

Venäjä
Espanja
Kiina
Saksa
Ranska
Englanti
Arabia
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
IDS:n järjestäjä – alansa ykkönen
Kölnissä järjestettävä IDS on kansainvälisten hammaslääkintämarkkinoiden ja koko hammashoitoalan huipputapahtuma.
IDS (Internationale Dental-Schau) -messut järjestetään joka toinen vuosi Kölnissä. Järjestäjänä toimii Verbands der Deutschen
Dental-Industrie e. V. -liiton kaupallinen yritys GFDI Gesellschaft
zur Förderung der Dental-Industrie mbH ja toteuttajana Koelnmesse GmbH.

Vuonna 2017 järjestetty 37. Internationale
Dental-Schau saavutti jälleen ennätystuloksia:
2 305 näytteillepanijaa 59 maasta ja noin
155 000 kävijää 157 maasta. Näytteillepanijoiden 72 %:n ja kävijöiden 60 %:n ulkomaalaisosuudella IDS:stä on tullut entistäkin kansainvälisempi.

Ainutlaatuisen laaja valikoima
Koko maailmanlaajuiset hammaslääkintämarkkinat ovat nähtävissä IDS:n tarjoaman valikoiman laajuudessa. Kaikki merkittävät hammashoitomaailman kohderyhmät tulevat tänne saamaan
uutta tietoa, kokeilemaan tuotteita, verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia hammaslääketieteen ja -tekniikan tämänhetkisistä suuntauksista:
• hammaslääkärialue
• hammasteknikkoalue
• infektiosuoja ja huolto
• palvelut: tietojärjestelmät, viestintäjärjestelmät, organisaatiojärjestelmät, organisaatiovälineet

Lupaava tilaisuus näytteillepanijoille
•
•
•
•

asiakas-, toimittaja- ja liikekumppanisuhteiden hoitoa
uusien asiakkaiden hankintaa kaikkialta maailmasta
kansainvälisten kauppakumppanuuksien luontia
verkostoitumista koko kansainvälisen hammashoitoalan
kanssa

2019

!

Seuraava IDS:
38. Internationale Dental-Schau
12.–16.3.2019 Kölnissä
>>> www.gfdi.de

IDS – kansainvälisen
hammashoitoalan huippukokous

2019

www.ids-cologne.de

IDS – kansainvälisen hammashoitoalan huippukokous
IDS kuvastaa hammaslääkintämarkkinoiden koko tilannetta, arvoketju kokoontuu täydellisenä Kölniin: hammaslääkintätuotteiden
ja kokonaisratkaisujen kehittäjät ja valmistajat tapaavat tuotteidemme käyttäjät, hammaslääkärit ja hammasteknikot vastaanotto- ja laboratoriotyöntekijöineen. Mukana ovat opiskelijat ja
harjoittelijat, jotka osallistuvat tulevaisuudessa hammaslääkintä-

markkinoiden määrittämiseen. Mukana ovat myös arvoketjuun
kuuluvat palveluntarjoajat – unohtamatta hammashoitoalan
medioita, jotka toimivat tärkeinä alan viestintäkanavina. Kaikki,
jotka tekevät työtä suuterveyden hyväksi ja vaikuttavat siihen,
että käyttäjillä on käytössään kaikki tarvittava työtään ja potilaitaan varten, kohtaavat IDS-messuilla.

Internationale Dental-Schau -messut jatkuvassa kasvussa
Näyttelyalue (m2)

Kävijöitä

Näytteillepanijoita

%
8,7

,7 %
23

163 000
155 000

138 721

%
12

150 000

125 327
2 305
2 199

2 058

157 000

2013
2015
2017

Lähde: VDDI

>>> www.ids-cologne.de

IDS – missä koko hammashoitomaailma
kokoontuu kahden vuoden välein
"IDS on maailman johtava hammashoitoyhteisön
tapahtuma, joka varmistaa innovaatio- ja markkinatrendien alustana kestävän menestyksen"
(IDS-brändin ydin)

Internationale Dental-Schau -messut ovat ajan mittaan kehittyneet omaksi
"IDS-brändikseen", jolla on tunnistettavat ominaisuutensa, selkeästi
määritelty markkina-arvo ja henkinen arvovalta.

2019

IDS-messuihin liitettäviä mielikuvia:
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Senkaltaiset määritelmät kuin "korkealuokkainen", "suuntaa näyttävä",

"kaikenkattava" ja "alaa määrittelevä" luonnehtivat IDS:n korkeaa laatua
ja ainutlaatuista suoritustasoa.
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VDDI e. V.

GFDI mbH

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

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
VDDI:n kaupallinen yritys

