VDDI, förbundet för den tyska
dentalindustrin – din kompetenta
och kraftfulla partner
Kvalitet ”made in Germany” – läs mer om den globala spelaren bakom den
38:e internationella dentalmässan, IDS 2019
Med 200 medlemsföretag bildar VDDI (Verband der Deutschen Dentalindustrie e.V.) en gemenskap av företag och koncerner
som sedan över 100 år står för framstående utveckling inom dental medicinteknik och odontologi.
Den internationella dentalmässan IDS arrangeras av GFDI, Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH, som är
VDDI:s kommersiella företag, och mässan genomförs av Kölnmässan, Koelnmesse GmbH.
På de följande sidorna får du en kort sammanfattning av viktigaste fakta och siffror för VDDI, den tyska dentalindustrin och IDS,
dentalbranschens världsledande mässa.

VDDI
200 medlemsföretag som representerar:
• fler än 20 000 medarbetare
•

5 md euro i omsättning

•

62 % exportandel

• grundades 1916.
www.vddi.de

Dental sökmotor DentalPlace
• elektroniskt VDDI-medlemsregister
• dentalprodukter med en snabb blick och två klick
• snabbaste vägen till tusentals produkter i
42 produktgrupper
• direktkontakt till tillverkarna
• fler än 1,97 miljoner besökare (2016/2017).
www.vddi.de, www.dental-place.de

IDS, Köln
• den största dentala branschträffen i världen för tandläkare, tandtekniker, återförsäljare och tillverkare
• all info för utställare och besökare
• nyhetsdatabank för utställare
• träffpunkt för kommunikation och mediaevent.
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Odontologi i toppklass
VDDI och den tyska dentalindustrin:
200 medlemsföretag
VDDI är branschorganisation för dentalindustrin och omfattar från
ägarledda familjeföretag till internationella koncerner.

Partner inom forskning
• nära samarbete med odontologisk forskning och tandtekniskt
hantverkskunnande
• studier av nya diagnostiska och terapeutiska användningsområden
• utveckling av innovativa tekniker, metoder och material för
användarna.

Vårt uppdrag
Den tyska dentalindustrin ställer
genomtänkta produkter inom alla
indikationsområden till förfogande för tandläkare och tandtekniker
i hela världen. Produkter som de
behöver för att bibehålla och
återställa människors livskvalitet.

Marknadsledande

Världsomfattande innovation, teknik,
kvalitet och precision
Vår industri utvecklar och producerar innovativa utrustningar,
instrument och material enligt de senaste vetenskapliga och
tekniska rönen och ger sitt väsentliga bidrag till att bibehålla
människors hälsa.

Hög innovationsstyrka, de
tyska dentalföretagens konkurrenskraft, utpräglade
serviceinriktning och pålitliga
leveranstjänst, gör vår industri
till marknadsledande inom flera
områden.
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•
•
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•

200 företag
fler än 20 000 medarbetare
omsättning över 5 md euro
exportandel 64 %.

Anställda

>>> www.vddi.de

100 år – från VDDF till VDDI
För över 100 år sedan grundades Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten
(VDDF). När man ser tillbaka började en storartad framgångssaga. Dagens
VDDI, med 200 innovativa små och medelstora företag som sysselsätter 20 000
högmotiverade medarbetare, åtnjuter ett mycket gott anseende inom den globala
dentalbranschen.
Gemensamt för alla våra medlemmar är att de producerar för två särskilda kundgrupper: tandläkar- respektive tandteknikerkåren. Vår industri strävar mot samma
mål som tandläkarna, den odontologiska forskningen, tandteknikerna, materialforskarna och dentaldepåerna, att bibehålla eller återställa patienternas munhälsa.
Det har vi gjort i över 100 år – och fortsätter att göra även i framtiden!

Avgörande etapper i utvecklingen av den tyska dentalindustrin

1916

Företag inom den
tyska dentalindustrin
bildar organisationen
VDDF (Verband der
Deutschen DentalFabrikanten).

1923

1928

Den tyska dentalindustrins första
dentalmässa

Första internationella
dentalmässan IDS

1950

VDDI grundas på
nytt, med målet att
fortsätta den framgångsrika traditionen
som arrangör av
den internationella
dentalmässan IDS

1992/1995

Hädanefter arrangeras
IDS av GFDI, Gesellschaft
zur Förderung der DentalIndustrie mbH som är
VDDI:s kommersiella
företag

juni 2016

2019

VDDI 100 år

38:e IDS
12–16 mars
2019

Mål: Att starta en
dentalmässa

>>> www.vddi.de

Den tyska dentalindustrin:
vårt utbud med ett klick
Din sökmotor för produkter och deras tillverkare i Tyskland – över
1,9 miljoner sökningar på ett år
DentalPlace är VDDI:s medlemsregister och en ofta använd plattform för sökningar från
hela världen. Sökmotorn DentalPlace pratar all världens språk: tyska, engelska, franska,
spanska, kinesiska, ryska och arabiska. Den tyska dentalindustrins utbud omfattar mer
än 60 000 produkter inom områdena:
• inredning
• instrument

• utrustning
• material.

Odontologi
De högvärdiga produkterna täcker hela spektrat inom odontologin, från diagnostik och
prevention, till tandersättningar av alla slag:
•
•
•
•
•

estetik
kirurgi
endodonti
implantologi
patientprofylax

•
•
•
•

ortodonti
konserverade behandling
parodontologi
protetik.

Minimalinvasiva behandlingsmetoder optimeras med produkter från den tyska
dentalindustrin.

Tandteknik
Dentalindustrin ställer på samma sätt kvalitetsprodukter och systemlösningar till
förfogande för alla tandtekniska användningsområden:
• flerledsbroar
• inlägg
• kronor

• onlays
• partialproteser
• totalproteser med mera.

DentalPlace gör det möjligt för dig att inom några sekunder hitta dentalprodukter
”made in Germany”, deras tillverkare och leveransprogram inom 42 produktgrupper med hjälp av totalt 241 underbegrepp.

Varaktiga värden, högsta standard
Både inom produktion och tillämpning uppfyller den tyska dentalindustrin de högsta krav. Dit hör interna kvalitetssäkringssystem och efterföljande av direktiv för medicintekniska produkter.

Ytterligare certifieringar enligt ISO och enligt miljöaspekter är
förutsättningar för kvalitetsprodukter där biokompatibilitet,
användar- och underhållsvänlighet står i förgrunden.

>>> www.dental-place.de

Vi pratar världens språk
VDDI-medlemsregister och stark produkt-sökmotor

1,9 miljoner
besökare
(2016/2017)

Sökmotorn ”DentalPlace” är ett viktigt verktyg för att hitta
dentalprodukter från Tyskland. 1,9 miljoner gånger (2016/2017)
sökte tandläkare, tandtekniker och dentaldepåer i hela världen
efter produkter och systemlösningar hos de 200 medlemsföretagen i den tyska dentalindustrin.

Här finns 40 produktövergrupper som är uppdelade i ett
”tandläkeri-område” och ett ”tandteknik-område”.

På DentalPlace kan man bland annat söka efter tillverkare, eller
produktgrupper och produkter på sju språk (tyska, engelska,
franska, spanska, kinesiska, arabiska och ryska).

Sedan 2003 har mer än 6,5 miljoner besökare varit inne på
”DentalPlace”!

Runt 280 sökbegrepp i alfabetisk ordning förfinar sökningen
av enskilda produkter inom produktgruppen.

ryska
spanska
kinesiska
tyska
franska
engelska
arabiska
>>> www.dental-place.de

GFDI, Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Arrangör av IDS - den ledande i branschen
IDS i Köln är toppeventet för den internationella dentalmarknaden och hela dentalbranschen.
Den internationella dentalmässan IDS arrangeras i Köln
vartannat år. Arrangör är GFDI, som är VDDI:s kommersiella
företag. IDS genomförs av Kölnmässan, Koelnmesse GmbH.

Den 37:e internationella dentalmässan,
IDS 2017 avslutades återigen med ett
rekordresultat på:
2 305 utställare från 59 länder och runt 155 000
fackbesökare från 157 länder. IDS har blivit ännu
mer internationell med en andel på 72 % utställare
och 60 % besökare från andra länder.

Unik bredd på utbudet
Hela den globala dentalmarknaden återspeglas i IDS breda
utbud. Här träffas alla viktiga målgrupper inom dentalvärlden
för att få information, testa produkter, träffas och prata med
varandra och diskutera aktuella trender inom odontologi och
tandteknik:
• tandläkarområde
• tandteknikområde
• infektionsskydd och underhåll
• Tjänster: Informationssystem, kommunikationssystem,
organisationssystem, organisationsmedel.

Lovande perspektiv för utställarna
• kontakt och utbyte med kunder, leverantörer och
affärspartners
• nya kunder från hela världen
• internationella distributionspartnerskap
• networking med hela den internationella dentalbranschen.

2019

!

Nästa IDS:
38:e internationella dentalmässan
IDS från 12 till 16 mars 2019 i Köln
>>> www.gfdi.de

IDS – toppmötet för den
internationella dentalbranschen

2019

www.ids-cologne.de

IDS – toppmötet för den internationella dentalbranschen
IDS speglar det som händer och sker på dentalmarknaden. Hela
värdekedjan träffas i Köln: utvecklare och tillverkare av dentalprodukter och systemlösningar, användarna av våra produkter,
tandläkare och tandtekniker med sina medarbetare från tandvårdskliniker och dentallabb. Hit kommer också studerande och
praktikanter som i framtiden kommer att vara med och påverka

vad som händer på dentalmarknaden. Även serviceföretag längs
hela värdekedjan kommer, och inte att förglömma de dentala
fackmedierna som är viktiga kommunikationskällor för dentalbranschen. Alla som engagerar sig för munhälsa och bidrar till att
användarna får allt de behöver för sitt arbete på och för patienterna, träffas på IDS.

Den internationella dentalmässan växer kontinuerligt
Utställningsyta m²

Besökare

Utställare
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>>> www.ids-cologne.de

IDS – där dentalvärlden
träffas och umgås vartannat år
”IDS är den världsledande mässan för den dentala
communityn. Den fungerar som plattform för att säkra
varaktig framgång för innovationer och marknadstrender.”
(IDS varumärkeskärna)

Den internationella dentalmässan IDS har med tiden blivit ett eget
”IDS-varumärke” med tydliga egenskaper, ett klart avgränsat marknadsvärde och ett emotionellt renommé.

2019
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VDDI e. V.

GFDI mbH

Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
50858 Köln, Tyskland

GFDI, Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
VDDI:s kommersiella företag

