Verband der Deutschen DentalIndustrie e. V. – kompetentny i
skuteczny partner.
Quality made in Germany – dowiedz się więcej o światowym graczu za kulisami
38. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych IDS 2019.
Z 200 firmami członkowskimi VDDI tworzy zrzeszenie firm i koncernów, które od ponad 100 lat są symbolem pełnego
sukcesów postępu w dziedzinie techniki stomatologicznej i stomatologii.
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne IDS są organizowane przez podmiot gospodarczy zrzeszenia VDDI, czyli
spółkę Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH, oraz realizowane przez spółkę Koelnmesse GmbH.
Na następnych stronach przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących
zrzeszenia VDDI, niemieckiego przemysłu stomatologicznego oraz IDS, wiodących światowych targów branży
stomatologicznej.

Verband der Deutschen Dental-Industrie
(Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu
Stomatologicznego)
200 firm członkowskich, które reprezentują:
• ponad 20 000 pracowników
•

5 miliardów euro obrotu

•

62% udziału w eksporcie

• założenie w 1916 roku
www.vddi.de

Wyszukiwarka stomatologiczna DentalPlace
• elektroniczny spis członków VDDI
• produkty stomatologiczne w jednym miejscu,
w zasięgu dwóch kliknięć
• najszybsza droga do tysięcy produktów w 42 grupach
produktów
• natychmiastowy kontakt do producentów
• powyżej 1,97 milionów odwiedzających
(2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

Międzynarodowe Targi Stomatologiczne IDS
• największe spotkanie branżowe lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, dystrybutorów i
branżowców stomatologicznych z całego świata
• wszystkie informacje dla wystawiających i
odwiedzających
• baza danych nowości dla wystawiających
• spotkanie informacyjne i impreza medialna
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Stomatologia najwyższej klasy
Zrzeszenie VDDI i niemiecki przemysł stomatologiczny:
200 firm członkowskich
VDDI jest branżowym stowarzyszeniem przemysłu
stomatologicznego, zrzeszającym rodzinne firmy zarządzane
przez właścicieli oraz globalne korporacje.

Nasza misja
Niemiecki przemysł stomatologiczny udostępnia lekarzom
stomatologom i technikom
dentystycznym na całym
świecie zaawansowane produkty
dla wszystkich wskazań, które
są potrzebne do utrzymania
wysokiej jakości życia ludzi lub
jej przywrócenia.

Partner w badaniach naukowych
• ścisła współpraca z naukami stomatologicznymi i rzemiosłem
dentystycznym
• badania nad nowymi diagnostycznymi i terapeutycznymi
obszarami zastosowań
• opracowywanie innowacyjnych technologii, metod i
materiałów dla użytkowników

Światowe innowacje, technologia, jakość,
precyzja
Nasza branża opracowuje i produkuje innowacyjne urządzenia,
instrumenty i materiały zgodnie z najnowszym stanem wiedzy
w nauce i technice oraz wnosi niezbędny wkład w zapewnienie
wysokiego poziomu zdrowia ludzi.

5,3

Pozycja lidera na
rynku
Wysoka innowacyjność, konkurencyjność niemieckich przedsiębiorstw z branży stomatologicznej, ich wyraźna orientacja
na usługi i ponadprzeciętny serwis w zakresie dostaw sprawiają,
że nasz przemysł jest w wielu
dziedzinach liderem na rynku.
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Obroty łączne w miliardach EUR
Zatrudnieni
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Udział w eksporcie w miliardach EUR

VDDI – obroty łączne, udział
w eksporcie, zatrudnieni firm
członkowskich VDDI
•
•
•
•

200 firm
ponad 20 000 pracowników
obroty powyżej 5 miliardów euro
udział w eksporcie 64 %

>>> www.vddi.de

100 lat – od VDDF do VDDI
Ponad 100 lat temu nasza branża założyła Verband der Deutschen DentalFabrikanten (Stowarzyszenie Niemieckich Przemysłowców Stomatologicznych,
VDDF). Z dzisiejszej perspektywy zaczęła się wielka historia sukcesu. Dzisiejsze
Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Stomatologicznego (Verband der Deutschen
Dental-Industrie) jest cieszącym się bardzo dobrą reputacją stowarzyszeniem
przemysłowym, zrzeszającym 200 średniej wielkości, innowacyjnych firm i
20 000 wysoko zmotywowanych pracowników w branży stomatologicznej na
całym świecie.
Wspólną cechą wszystkich naszych członków jest to, że produkują oni dla dwóch
specjalnych grup klientów, a mianowicie dla lekarzy stomatologów i dla techników
dentystycznych. Nasz przemysł łączy się z lekarzami stomatologami, naukowcami
w dziedzinie stomatologii, technikami dentystycznymi, badaczami materiałów oraz
specjalistycznym handlem stomatologicznym w jednym celu, jakim jest utrzymanie
lub przywrócenie wysokiego poziomu zdrowia jamy ustnej pacjentów.
Jest to naszym celem od ponad 100 lat i to chcemy robić również w przyszłości!

Ważne przystanki rozwoju niemieckiego przemysłu stomatologicznego

1916

Firmy niemieckiego
przemysłu stomatologicznego łączą się
w VDDF (Verband der
Deutschen Dental-Fabrikanten, Stowarzyszenie Niemieckich
Przemysłowców
Stomatologicznych).

1923

1928

Pierwsze targi
stomatologiczne niemieckiego przemysłu
stomatologicznego

Pierwsze Międzynarodowe Targi Stomatologiczne IDS

1950

Założenie zrzeszenia VDDI w celu
kontynuowania
odnoszącej sukcesy
tradycji organizatora
Międzynarodowych
Targów Stomatologicznych

1992/1995

Organizatorem IDS jest od
teraz podmiot gospodarczy zrzeszenia VDDI,
spółka Gesellschaft zur
Förderung der DentalIndustrie mbH

Czerwiec 2016

2019

100 lat VDDI

38. IDS
12–16 marca
2019

Cel: utworzenie
targów stomatologicznych

>>> www.vddi.de

Niemiecki przemysł stomatologiczny:
spektrum usług za jednym kliknięciem
Wyszukiwarka produktów i ich producentów w Niemczech – ponad
1,9 miliona wyszukiwań w ciągu jednego roku
DentalPlace jest spisem członków zrzeszenia VDDI oraz często używaną platformą do
zapytań z całego świata. Wyszukiwarka DentalPlace jest dostępna w różnych językach:
niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, chińskim, rosyjskim oraz arabskim.
Zakres usług niemieckiego przemysłu stomatologicznego obejmuje ponad 60 000
produktów w następujących obszarach:
• instytucje
• instrumenty

• urządzenia
• materiały

Stomatologia
Wysokiej jakości produkty obejmują całe spektrum stomatologii, od diagnostyki
poprzez profilaktykę aż do uzupełnień protetycznych:
•
•
•
•
•

estetyka
leczenie chirurgiczne
endodoncja
implantologia
profilaktyka indywidualna

•
•
•
•

ortodoncja
leczenie zachowawcze
terapia periodontologiczna
uzupełnienie protetyczne

Minimalnie inwazyjne metody leczenia są zoptymalizowane przez produkty
niemieckiego przemysłu stomatologicznego.

Technika dentystyczna
Przemysł stomatologiczny dostarcza również wysokiej jakości produkty i rozwiązania
systemowe dla wszystkich zastosowań w technice dentystycznej:
• mosty wielopunktowe
• wkłady inlay
• korony

• nakłady onlay
• protezy częściowe
• protezy całkowite i wiele
innych.

DentalPlace umożliwia użytkownikom znalezienie w 42 grupach produktowych z łącznie 241 podkategoriami w ciągu kilku sekund produktów
stomatologicznych „Made in Germany” i ich producentów oraz programów dostaw.

Trwałe wartości, maksymalny standard
Niemiecki przemysł stomatologiczny spełnia najwyższe wymagania w zakresie produkcji i zastosowania. Dotyczy to zarówno
wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, jak i zgodności z
wytycznymi i dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych.

Dodatkowe certyfikacje zgodnie z normą ISO i zgodnie z aspektami środowiskowymi są warunkami wstępnymi dla wysokiej
jakości produktów, które koncentrują się na biokompatybilności,
przyjazności dla użytkownika i łatwości obsługi.

>>> www.dental-place.de

Mówimy językami świata
Spis członków VDDI i wydajna wyszukiwarka produktów

1,9 milionów
odwiedzających
(2016/2017)

Wyszukiwarka „DentalPlace” jest ważnym instrumentem do
wyszukiwania produktów stomatologicznych z Niemiec. Lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni i przedstawiciele handlu
branży stomatologicznej z całego świata wyszukiwali 1,9 miliona razy (2016/2017) produkty i rozwiązania systemowe oferowane przez 200 firm członkowskich niemieckiego przemysłu
stomatologicznego.

Można tu znaleźć 40 kategorii nadrzędnych produktów, które
są podzielone na „obszar stomatologii” oraz „obszar techniki
dentystycznej”.

DentalPlace oferuje różne opcje wyszukiwania w siedmiu językach świata (niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim,
chińskim, arabskim i rosyjskim), takie jak wyszukiwanie producentów, grup produktów lub produktów.

Od 2003 roku ponad 6,5 miliona osób odwiedziło wyszukiwarkę
„DentalPlace”!

Około 280 haseł wyszukiwania w porządku alfabetycznym
doprecyzowuje wyszukiwanie poszczególnych produktów
w obrębie grup produktów.

rosyjski
hiszpański
chiński
niemiecki
francuski
angielski
arabski
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Organizator targów IDS – nr 1 w branży
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne IDS w Kolonii są
największym wydarzeniem dla międzynarodowego rynku
stomatologicznego i całej branży stomatologicznej.
Targi IDS (International Dental Show) odbywają się co dwa
lata w Kolonii i są organizowane przez podmiot gospodarczy
zrzeszenia Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
(VDDI), czyli spółkę GFDI Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH, oraz realizowane przez spółkę
Koelnmesse GmbH.

37. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne
IDS 2017 ponownie zakończyły się rekordowym
rezultatem:
2 305 wystawców z 59 krajów i prawie 155 000
odwiedzających z 157 krajów. Z udziałem zagranicznym wynoszącym 72 % w przypadku wystawców i 60 % w przypadku odwiedzających targi IDS
stały się jeszcze bardziej międzynarodowe.
Wyjątkowo szeroki wachlarz oferty
Cały światowy rynek stomatologiczny znajduje odzwierciedlenie
w szerokim wachlarzu produktów oferowanych przez IDS.
Wszystkie istotne grupy docelowe świata stomatologicznego
spotykają się tutaj, aby pozyskiwać i wymieniać informacje,
wypróbować produkty, komunikować się i zapoznać się
z aktualnymi trendami w dziedzinie stomatologii i techniki
dentystycznej:
• obszar stomatologii
• obszar techniki dentystycznej
• ochrona przed zakażeniami i konserwacja
• usługi: systemy informatyczne, systemy komunikacji,
systemy organizacyjne, zasoby organizacyjne

Obiecujące perspektywy dla wystawców
• utrzymywanie kontaktów z klientami, dostawcami i
partnerami biznesowymi
• nowi klienci z całego świata
• międzynarodowe partnerstwa w zakresie dystrybucji
• tworzenie sieci kontaktów z całym międzynarodowym
przemysłem stomatologicznym

2019

!

Następne targi IDS:
38. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne
IDS od 12 do 16 marca 2019 roku w Kolonii
>>> www.gfdi.de

IDS – spotkanie na szczycie
międzynarodowej branży stomatologicznej

2019

www.ids-cologne.de

IDS – spotkanie na szczycie międzynarodowej branży stomatologicznej
IDS reprezentuje cały rynek stomatologiczny, cały łańcuch
wartości spotyka się w Kolonii: konstruktorzy i producenci stomatologicznych produktów i rozwiązań systemowych,
użytkownicy naszych produktów, lekarze stomatolodzy i
technicy dentystyczni wraz ze swoimi pracownikami z gabinetu
i laboratorium. Są tu też studenci i stażyści, którzy w przyszłości
będą mieli coś do powiedzenia na rynku stomatologicznym.

Są tu też dostawcy usług z łańcucha wartości, nie zapominając
o mediach z dziedziny stomatologii, które są ważnymi kanałami
komunikacji dla branży stomatologicznej. Wszystkie osoby
zajmujące się zdrowiem jamy ustnej i pomagające zapewnić, że
użytkownicy otrzymują wszystko, co jest im potrzebne do pracy
na pacjentach i dla pacjentów, spotykają się na targach IDS.

Stały wzrost Międzynarodowych Targów Stomatologicznych IDS
Powierzchnia wystawiennicza w m2

Odwiedzający

Wystawcy

%
8,7

,7 %
23

163 000
155 000

138 721

2%

1

150 000

125 327
2 305
2 199

2 058

157 000

2013
2015
2017

Źródło: VDDI

>>> www.ids-cologne.de

IDS – świat stomatologii
jest tu co dwa lata u siebie
„Targi IDS to wiodące światowe targi dla środowiska
stomatologicznego, które jako platforma dla innowacji
i trendów rynkowych zapewniają trwały sukces.”
(Istota marki IDS)

Z biegiem czasu Międzynarodowe Targi Stomatologiczne IDS rozwinęły się
we własną „markę IDS”, posiadającą wyraźne cechy charakterystyczne,
jasno określoną wartość marki i emocjonalną reputację.

2019

Targi IDS wyróżniają się:
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GFDI mbH
VDDI e. V.
Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
50858 Kolonia

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
Podmiot gospodarczy zrzeszenia
VDDI

