Verband der Deutschen DentalIndustrie e. V. – uw competente
en prestatiegerichte partner.
Quality made in Germany – lees meer over de global player die achter de
38e Internationale Dental Show 2019 staat.
Met zijn 200 leden vormt de Duitse vereniging van bedrijven in de tandheelkundige industrie, de VDDI, een gemeenschap
van bedrijven en concerns die al meer dan 100 jaar staat voor succesvolle vooruitgang op het gebied van tandheelkunde en
medisch-tandheelkundige techniek.
De International Dental Show IDS wordt georganiseerd door de commerciële tak van de VDDI, de Duitse besloten vennootschap ter bevordering van de tandheelkundige industrie GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH) en
gerealiseerd door de beursorganisatie Koelnmesse GmbH in Keulen.
Op de volgende pagina’s vindt u een kort overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over de VDDI, over de tandheelkundebranche in Duitsland en over de IDS, de wereldwijd toonaangevende beurs binnen de tandheelkundebranche.

Verband der Deutschen Dental-Industrie
200 aangesloten bedrijven, die staan voor:
• meer dan 20.000 werknemers
•

5 miljard euro aan omzet

•

62 % aan exporten

• oprichting in 1916
www.vddi.de

Tandheelkundige zoekmachine DentalPlace
• elektronische VDDI-ledenlijst
• tandheelkundige producten in één oogopslag en in
twee klikken
• snelste toegang tot duizenden producten in 42
productgroepen
• direct contact met fabrikanten
• meer dan 1,97 miljoen bezoekers (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

International Dental Show (IDS)
• grootste branchetrefpunt ter wereld voor tandartsen, tandtechnici, de tandheelkundevakhandel en de
tandheelkundige industrie
• alle informatie voor exposanten en bezoekers
• noviteitendatabank voor exposanten
• communicatietrefpunt en mediagebeurtenis
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Tandheelkunde van topniveau
De VDDI en de Duitse tandheelkundige industrie:
200 aangesloten bedrijven
De VDDI is de branchevereniging van de Duitse tandheelkundige
industrie. Hierbij zijn zowel door de eigenaar zelf geleide familiebedrijven aangesloten als wereldwijd opererende concerns.

Partner op onderzoeksgebied
• nauwe samenwerking met de wetenschappelijke tandheelkunde en de ambachtelijke tandtechniek
• onderzoek naar nieuwe diagnostische en therapeutische
toepassingen
• ontwikkeling van innovatieve technologieën, procedures en
materialen voor gebruikers

Wereldwijde innovatie, technologie,
kwaliteit, precisie

Onze missie
De Duitse tandheelkundige industrie stelt tandartsen en tandtechnici van over de hele wereld goed
doorontwikkelde producten ter
beschikking, die bijdragen aan het
behoud of herstel van de levenskwaliteit van mensen.

Marktleiderschap

Onze branche ontwikkelt en produceert innovatieve apparatuur,
instrumenten en materialen volgens de nieuwste stand van de
wetenschap en techniek en levert een onmisbare bijdrage aan de
volksgezondheid.

De grote innovatiekracht en het
concurrerend vermogen van
Duitse tandheelkundige bedrijven, hun sterk ontwikkelde servicegerichtheid en hun bovengemiddelde dienstverlening maken
onze branche op veel gebieden
marktleider.
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• 200 bedrijven
• meer dan 20.000 werknemers
• meer dan 5 miljard euro aan omzet
• gedeelte export 64 %

>>> www.vddi.de

100 jaar – van VDDF naar VDDI
Meer dan 100 jaar geleden richtte onze branche een eigen vereniging van Duitse
fabrikanten op het gebied van tandheelkunde op: het ‘Verband der Deutschen
Dental-Fabrikanten’ (VDDF). Vanuit huidig oogpunt was dit het begin van een enorm
succesverhaal. De huidige vereniging, het ‘Verband der Deutschen Dental-Industrie’,
is met 200 deelnemende innovatieve middenstandsbedrijven en hun 20.000 sterk
gemotiveerde werknemers een branchevereniging die in de wereldwijde tandheelkundige branche groot aanzien geniet.
Voor al onze leden geldt dat zij produceren voor twee bijzondere groepen klanten,
namelijk voor tandartsen en voor tandtechnisch specialisten. Onze branche voelt
zich samen met tandartsen, het tandheelkundig wetenschappelijk onderzoek, tandtechnici en materiaalonderzoekers en de tandheelkundige vakhandel verantwoordelijk voor het behoud of herstel van de mondgezondheid van patiënten.
Wij werken daar al meer dan 100 jaar aan en willen dat ook in de toekomst graag
blijven doen!

Belangrijke momenten in de ontwikkeling van de Duitse
tandheelkundige industrie

1916

Bedrijven uit de
Duitse tandheelkundige industrie
gaan samenwerken
binnen de vereniging
VDDF (Verband der
Deutschen DentalFabrikanten).
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Eerste tandheelkundebeurs van de
Duitse tandheelkundige industrie

Eerste International
Dental Show (IDS)
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Oprichting van de
VDDI met als doel om
de succesvolle traditie als organisator
van de International
Dental Show voort te
zetten

1992/1995

De organisatie van de IDS
ligt vanaf nu in handen
van de commerciële tak
van de VDDI, de Duitse
besloten vennootschap
‘Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie
mbH’
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100 jaar VDDI

38e IDS
12–16 maart
2019

Doel: oprichting van
een beurs op het
gebied van tandheelkunde

>>> www.vddi.de

De Duitse tandheelkundige industrie:
alle producten beschikbaar met een klik
Uw zoekmachine voor producten en hun fabrikanten in Duitsland –
meer dan 1,9 miljoen zoekaanvragen binnen één jaar
DentalPlace is de ledenlijst van de VDDI en daarnaast een veelgebruikt platform voor
zoekaanvragen van over de hele wereld. De zoekmachine DentalPlace spreekt de wereldtalen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Chinees, Russisch en Arabisch. Het productscala
van de Duitse tandheelkundige industrie omvat meer dan 60.000 producten in de
volgende categorieën:
• interieurs
• instrumenten

• apparatuur
• materialen

Tandheelkunde
De hoogwaardige producten omvatten het volledige spectrum van de tandheelkunde,
van de diagnose via de preventie tot de restauratie:
•
•
•
•
•

esthetiek
chirurgische behandelingen
endodontie
implantologie
individuele profylaxe

•
•
•
•

kaakorthopedie
conservatieve behandelingen
parodontitisbehandelingen
gebitsprotheses

De producten van de Duitse tandheelkundige industrie optimaliseren minimaal
invasieve behandelmethoden.

Tandtechniek
De Duitse tandheelkundige industrie stelt ook voor alle toepassingen binnen de
tandtechniek kwaliteitsproducten en systeemoplossingen ter beschikking:
• meerdelige bruggen
• inlays
• kronen

•
•
•
•

onlays
gedeeltelijke protheses
volledige protheses en nog
veel meer

Via DentalPlace vindt u aan de hand van 42 productgroepen met in totaal
241 subgroepen binnen enkele seconden de juiste tandheelkundige producten
‘Made in Germany’ en de bijbehorende fabrikanten en hun leveringsprogramma’s.

Duurzame waarden, maximale standaard
Bij de productie en toepassing voldoet de Duitse tandheelkundige industrie steeds aan de hoogste eisen. Daarvoor zorgen
behalve interne kwaliteitsbewakingssystemen ook het voldoen
aan de richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Met de bijkomende certificeringen volgens de ISO-norm en op
basis van milieu-aspecten is voldaan aan de voorwaarden voor
kwaliteitsproducten, waarbij biocompatibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en servicegerichtheid voorop staan.

>>> www.dental-place.de

Wij spreken de wereldtalen
VDDI-ledenlijst en sterke productzoekmachine

1,9 miljoen
bezoekers
(2016/2017)

De zoekmachine ‘DentalPlace’ is een belangrijk hulpmiddel voor
het zoeken naar tandheelkundige producten uit Duitsland. Van
over de hele wereld zochten tandartsen, tandtechnici en de
tandheelkundige vakhandel samen maar liefst 1,9 miljoen keer
(2016/2017) naar producten en systeemoplossingen van de 200
aangesloten bedrijven van de branchevereniging voor de Duitse
tandheelkundige industrie.
DentalPlace biedt verschillende zoekmogelijkheden in zeven
wereldtalen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Chinees, Arabisch
en Russisch), zoals zoeken op fabrikant of zoeken op bepaalde
productgroepen of specifieke producten.

Hier vindt u 40 productgroepen, verdeeld naar ‘tandheelkundige
toepassingen’ en ‘tandtechnische toepassingen’.
Door middel van ongeveer 280 zoektermen op alfabetische
volgorde kunt u uw zoekopdracht binnen de diverse productgroepen naar specifieke producten verder verfijnen.
Sinds 2003 bezochten al meer dan 6,5 miljoenen mensen de
‘DentalPlace’!

Russisch
Spaans
Chinees
Duits
Frans
Engels
Arabisch
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Organisator van de IDS – de nummer 1 binnen de
branche
De IDS in Keulen is het topevenement van de internationale tandheelkundige markt en binnen de hele tandheelkundebranche.
De IDS (International Dental Show) vindt om de twee jaar plaats
in Keulen en wordt georganiseerd door de Duitse besloten
vennootschap ter bevordering van de tandheelkundige industrie,
de GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH),
de commerciële tak van de Duitse branchevereniging voor de
tandheelkundige industrie, de VDDI (Verband der Deutschen
Dental-Industrie e.V.) en gerealiseerd door de beursorganisatie
Koelnmesse GmbH in Keulen.

De 37e International Dental Show 2017
eindigde wederom met een record:
2.305 exposanten uit 59 landen en ongeveer
155.000 vakbezoekers uit 157 landen. Met 72 %
aan buitenlandse exposanten en 60 % aan
buitenlandse bezoekers is de IDS nog internationaler geworden.
Uniek spectrum
Het spectrum aan producten dat bij de IDS wordt aangeboden is
een perfecte afspiegeling van de totale wereldwijde markt voor
tandheelkundige producten. Alle relevante doelgroepen uit de
wereld van de tandheelkunde komen hier bij elkaar om informatie te vergaren, producten uit te proberen, contacten te leggen
en kennis uit te wisselen over de actuele trends op het gebied
van de tandheelkunde en tandtechniek:
• tandheelkundige toepassingen
• tandtechnische toepassingen
• infectiepreventie en onderhoud
• diensten: informatiesystemen, communicatiesystemen,
organisatiesystemen, organisatiemiddelen

Veelbelovende perspectieven voor exposanten
• onderhouden van contacten met klanten, leveranciers en
zakenpartners
• nieuwe klanten van over de hele wereld
• internationale distributiepartnerschappen
• netwerken met de gehele internationale tandheelkundebranche

2019

!

De volgende IDS:
38e International Dental Show (IDS)
van 12 tot 16 maart 2019 in Keulen
>>> www.gfdi.de

IDS – de topconferentie van de
internationale tandheelkundebranche

2019

www.ids-cologne.de

IDS – de topconferentie van de internationale tandheelkundebranche
De IDS is een afspiegeling van de volledige markt voor tandheelkundige en tandtechnische producten. De volledige waardeketen
van de branche komt bij elkaar in Keulen: van de ontwikkelaars
en fabrikanten van tandheelkundige producten en systeemoplossingen tot de gebruikers van onze producten, de tandartsen en
tandtechnici en hun praktijk- en laboratoriummedewerkers. Je
treft er studenten en anderen die nog in opleiding zijn en die later
de gebeurtenissen binnen de wereld van de tandheelkunde mede

zullen vormgeven. Verder zijn er ook de verdere dienstverleners uit
de waardeketen te vinden en niet te vergeten de tandheelkundige
vaktijdschriften en andere media, die een belangrijk communicatiekanaal zijn binnen de tandheelkundebranche. Iedereen die zich
inzet voor de mondgezondheid en die ervoor zorgt dat gebruikers
alles krijgen wat ze voor hun werk met en voor de patiënt nodig
hebben komt bij elkaar tijdens de IDS.

Continue groei van de International Dental Show
Expositieoppervlak m2

Bezoekers
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>>> www.ids-cologne.de

IDS – daar waar de wereld van de
tandheelkunde om de twee jaar thuis is
“De IDS is wereldwijd de belangrijkste beurs voor de
tandheelkundige community en geldt als platform
dat op de lange termijn het succes van innovaties en
markttrends waarborgt.”
(IDS-merkkern)

De International Dental Show is in de loop der tijd uitgegroeid tot een
eigen ‘IDS-merk’ met unieke eigenschappen, een duidelijk omschreven
merkwaarde en emotioneel aanzien.

2019
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Begrippen zoals ‘prestigieus’, ‘toonaangevend’, ‘compleet’
en ‘branchegericht’, die staan voor de hoge kwaliteit en het unieke
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VDDI e. V.

GFDI mbH

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

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
De commerciële tak van de VDDI

