Verband der Deutschen DentalIndustrie e. V. – váš kompetentní
a výkonný partner
Quality made in Germany – seznamte se podrobněji s globálním hráčem, který stojí
za 38. ročníkem mezinárodního dentálního veletrhu v roce 2019.
Se 200 členy tvoří VDDI společenství menších i velkých firem a skupin, které už víc než 100 let úspěšně prosazují pokrok
v dentální lékařské technice a stomatologické péči.
Mezinárodní dentální veletrh IDS pořádá ekonomický subjekt VDDI – GFDI Gesellschaft zur Förderung der DentalIndustrie mbH (Společnost na podporu dentálního průmyslu) a zajišťuje ho veletržní společnost Koelnmesse GmbH.
Na následujících stránkách najdete stručný přehled těch nejdůležitějších faktů a čísel o VDDI, německém dentálním
průmyslu a IDS, hlavním mezinárodním veletrhu dentálního průmyslu.

Verband der Deutschen Dental-Industrie
200 členských společností, které zastupují:
• více než 20 000 zaměstnanců
•

obrat 5 mld. eur

•

62 % podíl na vývozu

• rok založení 1916
www.vddi.de

Dentální vyhledávač DentalPlace
• elektronický adresář členů VDDI
• jednoduchý, snadno dostupný přehled dentálních
produktů
• nejrychlejší cesta k tisícům výrobků rozdělených do
42 výrobkových skupin
• okamžitý kontakt s výrobci
• více než 1,97 milionu návštěvníků (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

Mezinárodní dentální veletrh
• největší oborové setkání stomatologů, zubních
techniků, odborných dentálních prodejců a výrobců
dentální techniky na světě
• všechny informace pro vystavovatele a návštěvníky
• databáze novinek pro vystavovatele
• komunikační setkání a mediální událost
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
špičková stomatologická péče
VDDI a německý dentální průmysl:
200 členů
VDDI je oborový svaz dentálního průmyslu. Jeho členy jsou jak
rodinné firmy, tak mezinárodní koncerny.

Naše poslání
Německý dentální průmysl poskytuje stomatologům a zubním
technikům po celém světě propracované výrobky pro všechny
indikace, které potřebují, aby
svým pacientům pomohli udržet si
kvalitu života nebo ji znovu získat.

Partner ve výzkumu
• úzká spolupráce se stomatology a výrobci dentální techniky
• výzkum nových diagnostických a terapeutických oblastí
použití
• vývoj nových technologií, postupů a materiálů pro uživatele

Mezinárodní inovace, technologie, kvalita,
preciznost

Vedoucí postavení
na trhu

Naše odvětví vyvíjí a vyrábí inovativní přístroje, nástroje
a materiály vycházející z nejnovějších poznatků vědy a techniky
a přispívá tak nenahraditelným způsobem k zachování zdraví lidí.

Schopnost německých
dentálních firem neustále přicházet s inovacemi, jejich konkurenceschopnost, výrazné zaměření
na poskytování služeb a jejich
nadprůměrný dodavatelský servis. To jsou faktory, díky nimž je
naše odvětví v mnoha oblastech
jedničkou na trhu.
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VDDI – celkový obrat, podíl na
vývozu a počet zaměstnanců
členů VDDI
•
•
•
•

200 společností
více než 20 000 zaměstnanců
obrat více než 5 mld. eur
podíl na vývozu 64 %

>>> www.vddi.de

100 let – od VDDF k VDDI
Před více než 100 lety založili zástupci našeho odvětví Svaz německých
dentálních výrobců (Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten, VDDF).
Z dnešního pohledu to byl začátek historie plné oslnivých úspěchů. Dnešní
VDDI se 200 členy z řad středně velkých inovativních firem a 20 000 vysoce
motivovaných pracovníků po celém světě se jako oborový svaz těší velmi dobré
pověsti.
Všichni naši členové mají jedno společné: vyrábějí pro dvě specifické skupiny
zákazníků – stomatology a zubní techniky. Společným cílem našeho odvětví, do
něhož patří stomatologové, dentální výzkum, zubní technici, výzkum materiálů
a odborný dentální prodej, je pomáhat pacientům udržovat si zdravý stav ústní
dutiny nebo ho opět obnovit.
Na tom pracujeme už déle než 100 let a chceme v tom pokračovat i v budoucnu.

Rozhodující milníky ve vývoji německého dentálního průmyslu
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Společnosti německého dentálního
průmyslu se sdružily
do Svazu německých
dentálních výrobců
(VDDF).
Cíl: pořádání
dentálního veletrhu
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Založení VDDI
s cílem pokračovat v úspěšné
tradici pořadatele
mezinárodního
dentálního veletrhu

1992/1995

Pořadatelem IDS je nyní
ekonomický subjekt
VDDI – Gesellschaft zur
Förderung der DentalIndustrie mbH
(Společnost na podporu
dentálního průmyslu)
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VDDI 100 let

38. IDS
12.–16. března
2019

>>> www.vddi.de

Německý dentální průmysl:
přehled výrobků a služeb
Vyhledávač výrobků a jejich výrobců v Německu – více než 1,9 milionu
hledaných výrazů za rok
DentalPlace je adresář členů VDDI a vyhledávací platforma hojně využívaná
návštěvníky z celého světa. Vyhledávač DentalPlace mluví světovými jazyky:
německy, anglicky, francouzsky, španělsky, čínsky, rusky i arabsky. Nabídka
německého dentálního průmyslu zahrnuje více než 60 000 výrobků v těchto
oborech:
• zařízení
• nástroje

• přístroje
• materiály

Stomatologie
Výrobky špičkové kvality pokrývají celé spektrum stomatologické péče od diagnostiky
přes prevence až po záchovné výkony.
•
•
•
•
•

estetika
chirurgické ošetření
endodoncie
implantologie
individuální prevence

•
•
•
•

čelistní ortopedie
záchovná ošetření
léčba parodontitidy
zubní náhrady

Výrobky německého dentálního průmyslu optimalizují minimálně invazivní metody
ošetření.

Zubní technika
Německý dentální průmysl dodává kvalitní výrobky a systémová řešení také pro
všechny oblasti použití zubní techniky.
• zubní můstky
• inlaye
• korunky

• onlaye
• částečné protézy
• plné protézy a mnoho dalších

Na portálu DentalPlace můžete ve 42 výrobkových skupinách zahrnujících
celkem 241 dílčích pojmů během několika sekund vyhledat dentální výrobky
„Made in Germany“ a jejich výrobce včetně jejich programů dodávek.

Udržitelné hodnoty, maximální standard
Při výrobě a používání se německý dentální průmysl řídí těmi
nejpřísnějšími požadavky. Patří k nim také interní systémy
zajišťování jakosti a dodržování předpisů o zdravotnických
prostředcích.

Samozřejmou podmínkou pro výrobu kvalitních výrobků s maximálním důrazem na biologickou kompatibilitu a uživatelskou
a servisní přívětivost je i certifikace podle ISO a ekologických
norem.

>>> www.dental-place.de

Mluvíme světovými jazyky
Adresář členů VDDI a výkonný vyhledávač výrobků

1,9 milionu
návštěvníků
(2016/2017)

Najdete zde 40 hlavních výrobkových skupin rozdělených na
„stomatologickou péči“ a „dentální techniku“.

Vyhledávač DentalPlace je důležitý nástroj pro vyhledávání
dentálních výrobků z Německa. Jen za rok 2016 a 2017
zadali stomatologové, zubní technici a odborní dentální prodejci na 1,9 milionů dotazů na výrobky a systémová řešení
200 členských společností německého dentálního průmyslu.

Hledání v produktových skupinách můžete upřesnit zadáním
některého ze zhruba 280 hledaných výrazů, které se zobrazují
abecedně.

DentalPlace nabízí v sedmi světových jazycích (německy,
anglicky, francouzsky, španělsky, čínsky, arabsky a rusky)
různé možnosti vyhledávání, například podle výrobce, podle
produktové skupiny nebo podle konkrétního výrobku.

Od roku 2003 navštívilo portál DentalPlace už přes 6,5 milionů
návštěvníků.

rusky
španělsky

čínsky
německy
francouzsky
anglicky
arabsky
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Pořadatel IDS, jedničky v odvětví
IDS v Kolíně nad Rýnem je vrcholná událost pro mezinárodní
dentální trh a celou dentální branži.
Mezinárodní dentální veletrh IDS (Internationale Dental-Schau)
se v Kolíně nad Rýnem koná jednou za dva roky. Pořadatelem
veletrhu je GFDI Gesellschaft zur Förderung der DentalIndustrie mbH (Společnost na podporu dentálního průmyslu),
ekonomický subjekt německého svazu dentálního průmyslu
VDDI (Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V.). Zajišťuje
ho veletržní společnost Koelnmesse GmbH.

37. ročník mezinárodního dentálního veletrhu v roce 2017 skončil dalším rekordním
výsledkem:
2 305 vystavovatelů z 59 zemí a přibližně
155 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti ze 157 zemí. Se 72 % vystavovatelů a
60 % návštěvníků ze zahraničí byl veletrh IDS
opět o něco globálnější
Jedinečná šíře nabídky
Nabídka na IDS je odrazem širokého globálního dentálního
trhu. Potkávají se tu zástupci všech relevantních cílových
skupin z dentální branže, aby se informovali o novinkách,
vyzkoušeli si výrobky, komunikovali spolu a hovořili
o aktuálních trendech ve stomatologii a dentální technice:
• stomatologie
• dentální technika
• ochrana proti infekcím a údržba
• služby: informační systémy, komunikační systémy,
organizační systémy, organizační prostředky

Slibné vyhlídky pro vystavovatele
• udržování kontaktu se zákazníky, dodavateli a obchodními
partnery
• noví zákazníci z celého světa
• mezinárodní distribuční partnerství
• networking s celou mezinárodní dentální branží

2019

!

Příští IDS:

38. mezinárodní dentální veletrh od
12. do 16. března 2019 v Kolíně nad Rýnem
>>> www.gfdi.de

IDS – vrcholné setkání
mezinárodní dentální branže

2019

www.ids-cologne.de

IDS – vrcholné setkání mezinárodní dentální branže
IDS je odrazem dění na celém dentálním trhu. V Kolíně nad
Rýnem se scházejí zástupci všech částí hodnotového řetězce od vývojářů a výrobců dentálních produktů a systémových
řešení až po uživatele našich výrobků, stomatology a dentální
techniky včetně jejich spolupracovníků z ordinací a laboratoří.
Jsou mezi nimi i studenti a praktikanti, kteří budou spoluurčovat
budoucí vývoj na dentálním trhu. Součástí hodnotového řetězce

jsou samozřejmě i poskytovatelé služeb a nesmíme zapomenout ani na odborná dentální média, která slouží jako důležité
komunikační kanály v našem odvětví. Na IDS se setkávají
všichni, kdo se podílejí na péči o zdravou ústní dutinu a
přispívají k tomu, aby uživatelé dostali vše, co potřebují ke
své práci na pacientech a pro pacienty.

Mezinárodní dentální veletrh neustále roste
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>>> www.ids-cologne.de

IDS – místo, kde je dentální
průmysl každé dva roky doma
„IDS je hlavní mezinárodní veletrh dentální komunity,
který jako platforma pro inovace a tržní trendy zaručuje
udržitelný úspěch.“
(základ značky IDS)

Postupem času se z mezinárodního dentálního veletrhu stala samostatná
značka IDS s nezaměnitelnými vlastnostmi, jasně definovanou tržní
hodnotou a emocionálním vnímáním.

2019
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Vysokou kvalitu a jedinečnou úroveň služeb a nabídky na veletrhu IDS vyjadřují

„náročný“, „určující směr“, „komplexní“ a „závazný pro
celé odvětví“.
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Stav: červen 2018

GFDI mbH
VDDI e. V.
Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
50858 Kolín nad Rýnem

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
(německá společnost na podporu
dentálního průmyslu)
ekonomický subjekt VDDI

