Német Fogászati Ipari Egyesület –
Az Ön szakértő és hatékony
partnere
Minőség made in Germany – tudjon meg többet a globális szereplőről, mely a
38. Nemzetközi Fogászati Kiállítás (2019) mögött áll.
A 200 tagvállalatával a VDDI egy olyan vállalati közösséget épített, mely több mint 100 éve a fogászati technika és a
fogászati tudomány fejlődését szolgálja.
A Nemzetközi Fogászati Kiállítást (IDS) a VDDI vállalkozása a GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH Fogászatiipari Fejlesztési Kft.) szervezi és a Koelnmesse GmbH (Kölni Vásár Kft.) bonyolítja le.
A következő oldalakon a legfontosabb adatokat és számokat találja a VDDI-ről, a német fogászati iparról, az IDS-ről, a fogászati
szakma vezető vásáráról.

Német Fogászati Ipari Egyesület
200 tagvállalat:
• több mint 20 000 dolgozó
•

5 Mrd Euro éves forgalom

•

62 % exportarány

• alapítva 1916-ban
www.vddi.de

DentalPlace fogászati kereső
• elektronikus VDDI-tagnyilvántartás
• fogászati termékek két kattintásra
• a leggyorsabb út 42 termékcsoport több ezer
termékéhez
• közvetlen kapcsolat a gyártókhoz
• több mint 1,97 millió látogató (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

Nemzetközi Fogászati Kiállítás
• fogorvosok, fogtechnikusok, fogászati
szakkereskedők és fogászati vállalatok legnagyobb
találkozója a világ minden tájáról
• minden szükséges információ kiállítóknak és
látogatóknak
• újdonság-adatbank kiállítók számára
• találkozóhely és médiaesemény
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de
>>> www.vddi.de

VDDI Egyesület
Csúcskategóriás fogászat
A VDDI és a német fogászati ipar:
200 tagvállalat
A VDDI a fogászati ipar egyesülete, mely családi vállalkozásokat és
nemzetközi konszerneket is összefog.

Partner a kutatásban
• szoros együttműködés a tudományos fogorvoslással és a
fogtechnikai szakmával
• új diagnosztikai és terápiás alkalmazási területek felkutatása
• innovatív technológiák, eljárások és anyagok fejlesztése

Világszintű innováció, technológia,
minőség és precizitás

Küldetésünk
A német fogászati ipar valamennyi indikációs területre fejlett
megoldásokat nyújt a fogászok
és fogtechnikusok számára
szerte a világon, akik a páciensek
életminőségét megőrizni vagy
helyreállítani kívánják.

Piacvezetői szerep

Az iparunk a tudomány és technika mai állásának megfelelő
innovatív készülékeket, eszközöket és anyagokat fejleszt és
gyárt, valamint nélkülözhetetlen hozzájárulást nyújt az emberek
egészségének megtartásához.

A német fogászati vállalatok
kiemelkedő innovációs
kapacitása és versenyképessége,
valamint szolgáltatásközpontúsága és átlag feletti szállítási
szolgáltatások teszik iparunkat
sok területen piacvezetővé.
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VDDI – A tagvállalatok
összforgalma, exportrészesedése és az alkalmazottak száma
•
•
•
•

200 vállalat
több mint 20 000 dolgozó
több mint 5 Mrd Euro éves forgalom
64 %-os exportarány

>>> www.vddi.de

100 év: a VDDF-től a VDDI-ig
Több mint 100 évvel ezelőtt alapította iparágunk a Német Fogászati Gyártók Szövetségét (VDDF). Ma már jól látjuk, hogy ez egy nagyszerű sikertörténet kezdete volt.
A német fogászati ipar mai egyesülete, a 200 középkategóriájú innovatív vállalkozás
és vállalat és a 20 000 magasan motivált dolgozó együtt egy olyan szervezetet alkot,
mely a nemzetközi fogászati szakmában magas reputációval rendelkezik.
Amiben minden tagunk közös, az az, hogy két fontos ügyfélcsoport, a fogász
szakorvosok és a fogtechnikus szakma számára tevékenykednek. Az iparág
összefog a fogorvosokkal a fogászati kutatások, a fogtechnikusokkal az
anyagtudományi kutatások terén, valamint a fogászati kereskedelemmel a
páciensek orális egészségének megtartása vagy visszaállítása érdekében.
Ezen dolgozunk már több mint 100 éve – és ezt kívánjuk a jövőben is tenni!

A német fogászati ipar fejlődésének legfontosabb állomásai
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Német Fogászati
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I. Nemzetközi
Fogászati Kiállítás

1950

A VDDI alapítása
abból a célból, hogy a
Nemzetközi Fogászati
Kiállítás szervezésének sikeres tradíciója
folytatódjon.

1992/1995

A Nemzetközi Fogászati
Kiállítás (IDS) szervezője
ekkortól a VDDI vállalkozása a GFDI (Gesellschaft
zur Förderung der
Dental-Industrie mbH).

2016. június
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A VDDI 100 éve

38. IDS
2019. március
12-16.

Cél: Fogászati
kiállítás alapítása

>>> www.vddi.de

A német fogászati ipar:
teljesítmény egy kattintásra
Az Ön termék- és gyártókeresője - több mint 1,9 millió keresés évente
A DentalPlace VDDI tagjegyzékét és egy szerte a világon sokat használt keresőt
is tartalmaz. A DentalPlace kereső hét nyelven beszél: németül, angolul, franciául,
spanyolul, kínaiul, oroszul és arabul. A német fogászati ipar több mint
60 000 terméket kínál az alábbi területeken:
• berendezések
• eszközök

• készülékek
• anyagok

Fogászat
A magas minőségű termékek a fogászat teljes spektrumát lefedik a prevenciótól és a
diagnosztikától a restaurációkig:
•
•
•
•
•

esztétika
sebészi beavatkozások
endodoncia
implantológia
egyéni profilaxis

•
•
•
•

állcsontortopédia
konzerváló kezelések
parodontitis-kezelés
fogpótlás

Aminimálinvazív kezelési eljárásokat a német fogászati ipar termékei optimalizálják.

Fogtechnika
A fogászati ipar a fogtechnika minden alkalmazási területére ajánl minőségi termékeket
és rendszereket:
• többtagú hidak
• inlay-ek
• koronák

• onlay-ek
• részprotézisek
• teljes protézisek, stb.

A DentalPlace lehetővé teszi, hogy 42 termékcsoportban és összesen
241 alcsoportban gyorsan találjon „Made in Germany“ termékeket, gyártókat
és azon termékportfólióit.

Tartós értékek, magas standardok
A gyártás és a felhasználás során a német fogászati ipar megfelel
a legmagasabb követelményeknek. Ehhez a belső minőségbiztosítási rendszerek ugyanúgy hozzá tartoznak mint a gyógyászati termékekre vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés.

Az ISO-szerinti és környezeti szempontoknak megfelelő
certifikációk a minőségi termékek követelményei, melyeknél
a biokompatibilitás és a felhasználóbarátság az előtérben áll.

>>> www.dental-place.de

Hét nyelven beszélünk
VDDI-tagnyilvántartás és alapos termékkereső

1,9 millió látogató
(2016/2017)

A keresőben 40 termékfőcsoport található, melyek a fogorvosi
vagy a fogtechnikusi csoportba tartoznak.

A DentalPlace kereső a németországi fogászati termékek fontos
keresőeszköze. Fogorvosok, fogtechnikusok és fogászati
szakkereskedők az egész világról 1,9 milliószor (2016/2017)
használták 200 tagvállalatunk termékeinek, rendszermegoldásainak keresésére.

Az egyes termékek utáni keresés a termékcsoportokon belül
280, A-tól Z-ig abc-sorrendben található keresőkifejezéssel
tovább finomítható.

A DentalPlace kereső hét világnyelven (német, angol, francia,
spanyol, kínai, orosz és arab) kínál sokféle keresési lehetőséget
gyártók, termékcsoportok vagy termékek terén.

2003 óta a DentalPlace több mint 6,5 millió látogatóval
büszkélkedik.

orosz
spanyol
kínai
német
francia
angol
arab
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Az IDS, a szakma toprendezvényének szervezője
A Kölnben megrendezett IDS a nemzetközi fogászati piac és az
egész fogászati szakma csúcsrendezvénye.
A Nemzetközi Fogászati Kiállítást (IDS) minden második évben
kerül megrendezésre Kölnben, szervezője a VDDI vállalkozása
a GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH Fogászatiipari Fejlesztési Kft.), lebonyolítója a Koelnmesse
GmbH (Kölni Vásár Kft.).

A 37. Nemzetközi Fogászati Kiállítás 2017-ben
szintén rekorderedménnyel zárult:
59 ország 2305 kiállítója, kereken 155 000
szakmai látogató 157 országból vett részt. A
kiállítók 72 %-a, a résztvevők 60 %-a külföldi
volt, ami az IDS-t még nemzetközibbé tette.

Egyedülállóan széles kínálat
A teljes globális fogászati piac megmutatkozik az IDS kínálatában. A fogászati világ minden fontos célcsoportja itt találkozik,
hogy tájékozódjon, új termékeket próbáljon ki, ismerkedjen
és eszmét cseréljen a fogászat és a fogtechnika legújabb
trendjeiről.
• fogászati terület
• fogtechnikai terület
• fertőzésvédelem és karbantartás
• szolgáltatások: információs és kommunikációs rendszerek,
szervezési rendszerek és eszközök

Ígéretes perspektívák a kiállítók számára
•
•
•
•

kapcsolatépítés ügyfelekkel, szállítókkal, üzleti partnerekkel
új ügyfelek szerte a világból
nemzetközi piaci együttműködések
találkozási lehetőség a teljes nemzetközi fogászati szektorral

2019

!

A következő IDS:
38. Nemzetközi Fogászati Kiállítás – 2019.
március 12. és 16. között, Kölnben
>>> www.gfdi.de

IDS – a teljes nemzetközi
fogászati szektor csúcstalákozója

2019

www.ids-cologne.de

IDS – a teljes nemzetközi fogászati szektor csúcstalákozója
Az IDS reprezentálja az egész fogászati piacot és bemutatja a
teljes értékláncot: fogászati termékek és rendszerek, fejlesztői,
gyártói és felhasználói, fogorvosok, fogtechnikusok, valamint
munkatársaik a praxisban és a laborban. Itt vannak a tanulók
és képzésekben résztvevők, akik a jövő fogászati piacát fogják
formálni. Itt vannak az értéklánc különböző szolgáltatói, valamint

a szakmai médiumok is, melyek a fogászati szakma legfontosabb
kommunikációs csatornái. Mindenki ott van az IDS-en, aki a fogak
egészsége mellett elkötelezte magát és hozzá kíván járulni ahhoz,
hogy a felhasználó mindent megkapjon, ami a munkájához és a
betegek egészségéhez szükséges.

A Nemzetközi Fogászati Kiállítás folyamatos fejlődése
Kiállítási terület (m2)

Látogató (fő)

Kiállító (db)

%
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23

163 000
155 000
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%
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150 000
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2305
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2058

157 000
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Forrás: VDDI

>>> www.ids-cologne.de

IDS – ahova a fogászati
világ kétévente hazatér
„A IDS a fogászati közösség vezető kiállítása, mely
a innovációnak és a piaci trendeknek hosszú távú
sikert biztosít.“
(IDS-márkaesszencia)

A Nemzetközi Fogászati Kiállítás mára már egy saját márka, melynek
egyedi tulajdonságai, tisztán elkülöníthető piaci értéke és tisztelete van.

2019

Ami az IDS-t jellemzi:
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Az olyan kifejezések, mint „igényes“, „iránymutató“, „mindent átfogó“
és „szakmailag elkötelezett“ jelzik az IDS magas színvonalát és páratlan
teljesítményét.
A „folyamato

résztvevő ere
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GFDI mbH
VDDI Egyesület
Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
50858 Köln, Németország

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
(Fogászatiipari Fejlesztési Kft.)
a VDDI vállalkozása

