Verband der Deutschen DentalIndustrie e. V. – en kompetent
og sterk partner.
Quality made in Germany – finn ut mer om den globale player som står bak
38. Internationale Dental-Schau 2019.
Med 200 medlemsbedrifter er VDDI en forening av bedrifter og konserner som i mer enn 100 år har stått for vellykket
framskritt innen dentalmedisinsk teknikk og tannmedisin.
Den internasjonale dentalutstillingen Internationale Dental-Schau IDS arrangeres av VDDIs forretningsselskap, GFDI
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH, og gjennomføres av Koelnmesse GmbH.
På de neste sidene vil du få en rask oversikt over de viktigste fakta og tall om VDDI, tysk dentalindustri og IDS, dentalbransjens
internasjonale messe.

Verband der Deutschen Dental-Industrie
200 medlemsbedrifter, disse representerer:
• mer enn 20 000 medarbeidere
•

5 milliarder euro i omsetning

•

62 % eksportandel

• Stiftet i 1916
www.vddi.de

Dental søkemotor DentalPlace
• elektronisk VDDI-medlemsregister
• oversikt over dentalprodukter med bare to klikk
• raskeste vei til tusenvis av produkter innenfor
42 produktgrupper
• øyeblikkelig kontakt med produsentene
• mer enn 1,97 millioner besøkende (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

Internationale Dental-Schau
• verdens største bransjetreff for tannleger,
tannteknikere, spesialiserte dentalforhandlere og
dentalindustri
• alle opplysninger for utstillere, besøkende
• nyhetsdatabase for utstillere
• kommunikasjonstreff og mediebegivenhet
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Tannmedisin i toppklassen
VDDI og tysk dentalindustri:
200 medlemsbedrifter
VDDI er dentalindustriens bransjeforening. Den har som medlemmer
alt fra eierstyrte familieselskaper til internasjonale konserner.

Vår misjon
Tysk dentalindustri stiller til rådighet for tannleger og tannteknikere
verden over velutprøvde produkter
til alle indikasjoner, produkter som
de trenger for å opprettholde eller
gjenopprette menneskers livskvalitet.

Partner innen forskning
• nært samarbeid med vitenskapelig tannmedisin og tannteknisk
håndverk
• forskning på nye diagnostiske og terapeutiske bruksområder
• utvikling av innovative teknologier, metoder og materialer for
brukerne

Verdensomspennende innovasjon,
teknologi, kvalitet, presisjon

Ledende i markedet

Vår industri utvikler og produserer innovativt utstyr, innovative
instrumenter og materialer på nyeste vitenskapelige og tekniske
nivå og gir et uunnværlig bidrag til menneskers helse.

Tyske dentalforetaks høye
innovasjonskraft og konkurransedyktighet, deres karakteristiske serviceorientering og en
leveringstjeneste som ligger over
gjennomsnittet, gjør vår industri
til den ledende i markedet på
mange områder.
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VDDI – samlet omsetning,
eksportandel og sysselsatte
i VDDIs medlemsbedrifter
•
•
•
•

200 foretak
mer enn 20 000 medarbeidere
mer enn 5 milliarder euro i omsetning
64 % eksportandel

>>> www.vddi.de

100 år – fra VDDF til VDDI
For mer enn 100 år siden stiftet vår industri bransjeforeningen for tyske dentalprodusenter (Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten - VDDF). Ut fra det vi ser i dag,
var det starten på en fantastisk suksesshistorie. Dagens forening for tysk dentalindustri er med sine 200 innovative foretak av middels størrelse og 20 000 høyt
motiverte medarbeidere en industriforening med svært godt ry innen den internasjonale dentalbransjen.
Alle våre medlemmer har til felles at de produserer for to spesielle kundegrupper,
nærmere bestemt for tannleger og tannteknikere. Vår industri har felles mål med
tannleger, forskningen innen tannmedisin, tannteknikere, materialforskere og spesialiserte dentalforhandlere: å opprettholde eller gjenopprette pasientenes munnhelse.
Dette har vi jobbet med i mer enn 100 år – og det vil vi fortsette med i fremtiden
også!

Viktige stasjoner under utviklingen av den tyske dentalindustrien
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Foretak innen tysk
dentalindustri
går sammen om å
opprette bransjeforeningen for tyske
dentalprodusenter
VDDF (Verband der
Deutschen DentalFabrikanten).
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Tysk dentalindustris
første dentalmesse

Første Internationale
Dental-Schau

1950

VDDI reetableres med
mål om å fortsette
den vellykkede
tradisjonen som
arrangør av den
internasjonale dentalmessen

1992/1995

Heretter er VDDIs forretningsselskap, Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH,
arrangør av IDS
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VDDI 100 år

38. IDS
12.–16. mars
2019

Mål: Opprettelsen av
en dentalmesse

>>> www.vddi.de

Tysk dentalindustri
Ett klikk til oversikt over tjenester og produkter
Din søkemotor for produkter og produsenter i Tyskland – mer enn
1,9 millioner søk i løpet av et år
DentalPlace er medlemsregisteret i VDDI og en ofte brukt plattform for søk fra hele
verden. Søkemotoren DentalPlace snakker verdens språk: tysk, engelsk, fransk, spansk,
kinesisk, russisk og arabisk. Tysk dentalindustri tilbyr tjenester som omfatter mer enn
60 000 produkter innenfor områdene:
• innredninger
• instrumenter

• utstyr
• materialer

Tannmedisin
Kvalitetsproduktene dekker hele spekteret for tannmedisin, fra diagnose og
forebygging til restaurering:
•
•
•
•
•

estetikk
kirurgisk behandling
endodonti
implantologi
individuell profylakse

•
•
•
•

kjeveortopedi
konserverende behandling
periodontittbehandling
tannprotese

Minimalt invasive behandlingsmetoder optimaliseres med produkter fra tysk
dentalindustri.

Tannteknikk
Dentalindustrien stiller også kvalitetsprodukter og systemløsninger til rådighet for alle
bruksområder innen dentalindustrien:
• broer med flere ledd
• inlays
• kroner

• onlays
• delproteser
• helproteser og mye mer

DentalPlace gjør at du i løpet av få sekunder kan finne dentalprodukter „Made in
Germany“, produsenter og leveranseprogrammer innenfor 42 produktgruppen
med tilsammen 241 spesifiserte søkeord.

Vedvarende verdier, maksimal standard
Tysk dentalindustri oppfyller strengeste krav til produksjon og
bruk. Dette inkluderer både interne kvalitetssikringssystemer og
oppfyllelse av kravene i medisindirektivene.

I tillegg er ISO-sertifisering og miljøsertifisering forutsetninger
for kvalitetsprodukter hvor biokompatibilitet, bruker- og servicevennlighet står i fokus.

>>> www.dental-place.de

Vi snakker verdens språk
VDDI-medlemsregister og kraftig produktsøkemotor

1,9 millioner
besøkende
(2016/2017)

Søkemotoren „DentalPlace“ er et viktig søkeinstrument for
dentalprodukter fra Tyskland. Tannleger, tannteknikere og
spesialiserte dentalforhandlere fra hele verden søkte 1,9 millioner ganger (2016/2017) etter produkter og systemløsninger
fra de 200 medlemsbedriftene i bransjeforeningen for tysk
dentalindustri.

Her finner du 40 overordnede produktgrupper som er
underinndelt i et „område for tannmedisin“ og et „område for
tannteknikk“.

DentalPlace tilbyr ulike søkemuligheter på syv verdensspråk
(tysk, engelsk, fransk, spansk, kinesisk, arabisk og russisk),
f.eks. søk etter produsenter eller søk etter produktgrupper eller
produkter.

Siden 2003 har mer enn 6,5 millioner besøkende besøkt
„DentalPlace“!

Rundt 280 søkeord i alfabetisk rekkefølge spesifiserer søket
etter enkeltprodukter innenfor produktgruppene.

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

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Arrangør av IDS – bransjens nr. 1
IDS i Köln er en begivenhet som danner høydepunktet for det
internasjonale dentalmarkedet og hele dentalbransjen.
Den internasjonale dentalutstillingen IDS (Internationale Dental-Schau) finner sted annethvert år i Köln og arrangeres av GFDI
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH, forretningsselskapet til bransjeforeningen Verbands der Deutschen
Dental-Industrie e. V. (VDDI), mens Koelnmesse GmbH står for
gjennomføringen.

Messen 37. Internationale Dental-Schau 2017
avsluttet nok en gang med et rekordresultat:
2305 utstillere fra 59 land og rundt 155 000
besøkende fra bransjen fra 157 land. Andelen av
utenlandske utstillere på 72 % og utenlandske besøkende
på 60 % viser at IDS er blitt enda mer internasjonal.

Unik bredde på tilbudet
Det komplette globale dentalmarkedet gjenspeiles i bredden på
tilbudet på IDS. Alle relevante målgrupper for dentalbransjen
møtes her for å hente informasjon, teste ut produkter, kommunisere og utveksle erfaringer rundt aktuelle trender innen tannmedisin og tannteknikk:
• område for tannleger
• område for tannteknikk
• infeksjonsvern og vedlikehold
• tjenester: informasjonssystemer, kommunikasjonssystemer,
organisasjonssystemer, organisasjonsmidler

Lovende perspektiver for utstillere
• pleie av kontakt med kunder, leverandører og forretningspartnere
• nye kunder fra hele verden
• internasjonalt samarbeid om markedsføring
• nettverksbygging med hele den internasjonale dentalbransjen

2019

!

Neste IDS:
38. Internationale Dental-Schau fra
12. til 16. mars 2019 i Köln
>>> www.gfdi.de

IDS – den internasjonale
dentalbransjens toppmøte

2019

www.ids-cologne.de

IDS – den internasjonale dentalbransjens toppmøte
IDS gjenspeiler alt som skjer på det dentale markedet. Hele verdiskapingskjeden møtes i Köln: Utviklere og produsenter av dentalprodukter og systemløsninger, de som bruker våre produkter,
tannleger og tannteknikere med sine medarbeidere fra tannlegekontorer og laboratorier. Studenter og lærlinger er der. I fremtiden
vil de være med på å bestemme det som skal skje på det dentale

markedet. Tjenesteleverandørene tilknyttet verdiskapingskjeden
er der også, og sist men ikke minst, mediene som er spesialisert
på dentalfaget er der, kommunikasjonskanalene som er så viktige
for dentalbransjen. Alle som engasjerer seg for munnhelse og
bidrar til at brukerne får alt det de behøver til sitt arbeid og sine
pasienter, møtes på IDS.

Internationale Dental-Schau vokser stadig
Utstillingsareal i kvadratmeter
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IDS – hvor hele den dentale
verden er hjemme annethvert år
„IDS er ledende messe i verden for det dentale
fellesskapet, en messe som i egenskap av plattform for
innovasjoner og markedstrender sikrere vedvarende
suksess.“
(merkevareplattform i IDS)
Messen Internationale Dental-Schau har i årenes løp utviklet seg til et
eget „IDS-varemerke“ med egenskaper som ikke er til å ta feil av, en klar
markedsverdi og emosjonell anerkjennelse.

2019
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Uttrykk som „ambisiøs“, „retningsvisende“, „komplett“ og „forpliktet

overfor bransjen“ karakteriserer den høye kvaliteten og det unike prestasjonsnivået på IDS.
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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
Forretningsselskap til VDDI

