Alman dental endüstri derneğiyetkili ve yüksek performanslı
ortağınız.
“Made in Germany” kalitesi – 38. Uluslarası Dental Fuarı 2019 arkasındaki global organizatörü
hakkında daha fazlasını keşfediniz.
VDDI, 200 üye şirketiyle birlikte 100 yılı aşkın süredir dental tıp tekniği ve diş hekimliğinde önemli gelişmeler
kaydeden, şirket ve şirket birliklerinden oluşan bir topluluktur.
Uluslararası Dental Fuarı (IDS), VDDI’nin ticari işletmeleri ve Dental Endüstrisinin Gelişimine Yönelik Topluluk
Limited Şirketi (GFDI) tarafından düzenlenmekte ve Koeln Fuarı Limited Şirketi tarafından yürütülmektedir.
İlerleyen sayfalarda VDDI, Alman dental endüstrisi ve dental alanda dünyada öncü olan IDS fuarı hakkında
kısa bir özet halinde önemli veri ve sayılara ulaşacaksınız.

Alman dental endüstri derneğinin 200 üye
şirketlerinin sundukları:
•

20.000’den fazla çalışan

•

5 milyar Euro ciro

•

62% ihracat payı

• Kuruluş 1916
www.vddi.de

Dental arama motoru DentalPlace
• Elektronik VDDI-üyeler listesi
• Bir bakış ve iki tıklamada dental ürünlere
ulaşma
• 42 ürün grubunu kapsayan binlerce ürünlere
en kısa yol
• İmalatçılar ile anında iletişim
•

1,97 milyon’dan fazla ziyaretçi (2016/2017)

www.vddi.de, www.dental-place.de

Uluslararası Dental fuarı
• Dişçilerin, diş teknisyenlerin, dental alanda uzman
tacirlerin ve dünyaca dental endüstrilerinin en
büyük buluşma noktası
• Sergi sahipleri ve ziyaretçileri için tüm bilgiler
• Sergi sahipleri için yenilikler içeren veri tabanı
• İletişim alanı ve medya olayların gerçekleşmesi
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Birinci sınıf diş hekimliği
VDDI ve Alman dental endüstrisi:
200 üye şirket
VDDI, dental endüstrisinin sanayi birliğidir ve sahibi tarafından
yönetilen işletmelerden dünya şirketler birliklerine kadar
geniş bir kapsama sahiptir.

Araştırmalarda ortaklık
• Bilimsel diş hekimliği ve diş tekniği işçiliği ile sıkı bir
işbirliği
• Yeni tanısal ve iyileştirici uygulama alanlarının araştırması
• Yenilikçi teknolojilerin gelişimi, kullanıcılar için yöntem ve
materyaller

Misyonumuz
Alman dental endüstrisi dünyadaki bütün diş hekimleri ve
diş teknisyenlerine insanların
yaşam kalitesine ulaşmaları
veya bunu geri kazanmaları
için ihtiyaçları olan bütün
endikasyon alanlarına ilişkin
geliştirilmiş ürünler sunmaktadır.

Dünya çapında inovasyon, teknoloji, kalite,
özen
Endüstrimiz tarafından geliştirilen ve üretilen bilim ve teknik
alanlarında çıkan en son yenilikçi cihazlar, enstrümanlar
ve materyaller insanların sağlığına yönelik vazgeçilmez
katkılarda bulunmaktadır.

Piyasa hakimiyeti
Yüksek inovasyon ve rekabet
gücü olan Alman dental şirketleri, bu şirketlerin hizmet yönlendirme gücü ve ortalamanın
üstünde olan nakliye hizmetleri
endüstrimizi birçok alanda
pazar lideri yapmaktadır.
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200 şirket
20.000’den fazla çalışan
5 milyar Euro’dan fazla ciro
%64 ihracat payı

Çalışan

Kaynak: VDDI

>>> www.vddi.de

100 yıl – VDDF’ten VDDI’ye
Endüstrimiz yüz yılı aşkın zaman önce Alman dental fabrikatörleri derneğini
(VDDF) kurmuştur. Günümüz gözüyle bakıldığında çok büyük bir başarı
hikayesi başlamıştır. Bugünkü Alman dental fabrikatörleri derneği 200 orta
ölçekli, yenilikçi işletmesi ve yüksek motivasyona sahip 20.000 çalışanıyla
dünya dental branşında çok iyi üne sahip bir endüstri derneğidir.
Tüm üyelerle ortak amacımız diş hekimleri ve diş teknisyenleri olmak üzere
iki özel müşteri grubuna üretim sağlamaktır. Endüstrimiz diş hekimleri ve
diş hekimliği alanlarında yapılan çalışmalar ile olduğu gibi diş teknisyenleri,
malzeme araştıranları ve dental piyasası ile hastaların ağız sağlığını
korumaları veya geri kazanmaları konusunda ortak bir amaç gütmektedir.
100 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz – gelecekte de çalışmaya devam
edeceğiz!

Alman dental endüstrisinin gelişimine yön veren olaylar

1916

Dental endüstrisi
işletmeleri VDDF
(Alman dental
fabrikatörleri
derneği) ile
birleşiyor.
Hedef: Dental
fuarının kurulması

1923

Alman dental
endüstrisinin ilk
dental fuarı

1928

1950

İlk uluslararası
dental fuarı

VDDI’nin uluslararası dental fuarının
organizatörü olarak
başarılı bir gelenek
olarak devam
ettirilmesi amacıyla
yeniden kurulması

1992/1995

IDS’in organizatörü
bundan sonra VDDI’nin
(dental endüstrisinin
gelişimine yönelik
topluluk limited şirketi)
ticari işletmesidir

Haziran 2016

2019

100 yıl VDDI

38. IDS
12.–16. Mart
2019

>>> www.vddi.de

Alman dental endüstrisi:
Bir tıklamada hizmet çeşitliliği
Almanya’daki ürünler ve onların üreticileri için arama motorunuzYılda 1,9 milyondan fazla arama
DentalPlace VDDI’nin üyeler listesidir ve dünyanın her yerinde aramalar için
sıkça kullanılan bir platformdur. DentalPlace arama motoru dünyanın tüm
dillerini konuşmaktadır: Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince,
Rusça ve Arapça. Alman dental endüstrisinin hizmet çeşitliliği aşağıdaki
alanlarda 60.000’den fazla ürünü kapsamaktadır:
• Donatım
• Enstrümanlar

• Aletler
• Malzemeler

Diş hekimliği
Yüksek kaliteli ürünler tanı koyma ve tedbir almadan onarıma kadar diş
hekimliği çeşitliliğini kapsamaktadır:
•
•
•
•
•

Estetik
Cerrahi tedavisi
Endodonti
Implantoloji
Bireysel profilaksi

•
•
•
•

Çene ortopedisi
Koruyucu tedaviler
Periodontit tedavisi
Protez diş

Minimal invaziv tedavi yöntemleri Alman dental endüstrisinin ürünleri
tarafından optimize edilmektedir.

Diş teknisyenliği
Dental endüstrisi tüm diş teknisyenliği uygulama alanları için kaliteli ürünler
ve sistem çözümleri sunar:
• Köprüler
• Inlay
• Kron

• Onlay
• Kısmi protez
• Tam protez ve daha fazlası

DentalPlace dental ürünlerini “Made in Germany” ve onların üreticilerinin yanı
sıra imalat programlarını da 241 alt kategori ile birlikte 42 ürün grubunu
birkaç saniye içerisinde bulabilmenizi sağlar.

Sürdürülebilir değerler, maksimum standart
Alman dental endüstrisi üretim ve uygulamadaki en
yüksek gereksinimleri karşılamaktadır. Tıbbı ürünlerin
direktiflerinin yerine getirilmesi gibi iç kalite güvence
sistemleri de bunun bir parçasıdır.

Biyouyumluluk, kullanım kolaylığı ve iyi bir hizmet
sunmanın ön planda olduğu, kaliteli ürünler için ISO
ve çevre boyutlarına göre ek sertifikalar önkoşul olarak
görülmektedir.

>>> www.dental-place.de

Biz dünyanın bütün
dillerini konuşuyoruz
VDDI-üyeler listesi ve güçlü ürün arama motoru

1,9 milyon
ziyaretçi
(2016/2017)

“DentalPlace” arama motoru Almanya’dan diş ürünleri
için önemli bir araştırma aracıdır. Diş hekimleri, diş
teknisyenleri ve dünyanın dört bir yanından yapılan diş
ticareti Alman dental endüstrisinin 200 üye şirketinin
ürün ve sistem çözümlerini 1.9 milyon kez (2016/2017)
aramıştır.

Burada “diş hekimliği alanı” ve “diş teknisyenliği” olarak
ayrılan 40 ürün üst grubunu bulabilirsiniz.

DentalPlace yedi dünya dilinde (Almanca, İngilizce,
Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Rusça)
üreticilere, ürün veya ürün gruplarına yönelik çeşitli
arama seçenekler sunmaktadır.

2003 yılından beri 6.5 milyon’ dan fazla ziyaretçi
„DentalPlace“i ziyaret etti!

Alfabetik sıraya göre 280 civarı arama terimini, “gösterim
dezenfektanlarından” “dental ekipman aksesuarlarına”
kadar ürün grupları içerisindeki ürün aramalarını inceler.

Rusça
İspanyolca
Çince
Almanca
Fransızca
İngilizce
Arapça
>>> www.dental-place.de

GFDI Dental Endüstrisinin Gelişimine
Yönelik Topluluk Limited Şirketi
IDS organizatörü – sektörde 1 numara
Köln’deki IDS uluslararası dental pazarı ve tüm dental
branşları için en önemli etkinliktir.
IDS (Uluslararası dental fuarı) her iki yılda bir Köln’de
gerçekleşmekte, GFDI Dental Endüstrisinin Gelişimine
Yönelik Topluluk Limited şirketi ve VDDI Dental Endüstrisinin Ticari İşletmesi tarafından organize edilmekte ve
Koelnmesse limited şirketi tarafından düzenlenmektedir.

37. Uluslararası dental fuarı 2017 yine rekor
sonuçlar ile sona erdi:
59 ülke den 2.305 katılımcı ve 157 ülkeden
yaklaşık 155.000 ticari ziyaretçi. %72 yabancı
katılımcı ve %60 yabancı ziyaretçi payı ile IDS
daha da uluslararası hale geldi.

Benzeri olmayan teklif genişliği
Küresel dental pazarının tamamı IDS’ in teklif genişliğine
yansıtılmaktadır. Diş dünyasının tüm ilgili hedef grupları
bilgilenmek, ürünleri denemek, iletişim kurmak ve diş
hekimliği ve diş teknolojisindeki güncel eğilimlerini
tartışmak için burada buluşmaktadır:
• Diş hekimliği alanı
• Diş teknisyenliği alanı
• Enfeksiyon koruması ve bakımı
• Hizmetler: bilgi sistemleri, iletişim sistemleri,
organizasyon sistemleri, organizasyon kaynakları

Katılımcılar için ümit verici perspektifler
• Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iletişimin
sürdürülmesi
• Dünyanın her yerinden yeni müşteriler
• Uluslararası satış ortaklıkları
• Tüm uluslararası diş endüstrisi ile ağ oluşturma

2019

!

Bir sonraki IDS:
38.uluslararası dental fuarı 12.-16. Mart 2019
tarihleri arasında Köln’de

>>> www.gfdi.de

IDS – uluslararası dental
endüstri zirve buluşması

2019

www.ids-cologne.de

IDS – Uluslararası dental endüstrisinin zirve buluşması
IDS tüm dental piyasa olaylarını oluşturmakta, tüm değer
zincirleri Köln’de buluşmaktadır: dental ürünlerin ve sistem
çözümlerinin geliştiricileri ve üreticileri, ürünlerimizin
kullanıcıları, diş hekimleri ve muayenehane ve laboratuvar
çalışanlarıyla birlikte diş teknisyenleri. Dental pazarının
geleceğinde yer alacak öğrenciler ve meslek öğrenenler

de bulunmaktadır. Bunların dışında değer zincirleri boyunca
hizmet verenler, dental endüstrisi için önemli iletişim kanalı
olan dental branş medyaları da unutulmamalıdır. Ağız
sağlığı ile ilgili ve kullanıcıların, üzerinde çalışacakları ve
hastaları için ihtiyaç duydukları her şeyi elde etmelerine
yardımcı olarak IDS ‘te buluşmaktadır.

Uluslararası dental fuarının gelişimi
Katılımcı

Sergi alanı (metrekare)

Ziyaretçi

%
8.7

.7 %
23

163.000
155.000

138.721

2%

157.000
150.000

125.327

1

2.305
2.199
2.058

2013
2015
2017

Kaynak: VDDI

>>> www.ids-cologne.de

IDS – Dental dünyasının iki
yılda bir evde olduğu yer
“IDS, yenilikler ve pazar eğilimleri için bir platform
olarak sürdürülebilir başarı sağlayan diş hekimliği
için dünyanın önde gelen ticaret fuarıdır.”
(IDS ana markası)

Uluslararası dental fuarı kendine özgü özellikleri, iyi tanımlanmış
marka değeri ve duygusal bir itibarıyla zamanla kendi “IDS markası”
haline gelmiştir.

2019

IDS aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
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“İddialı”, “yol gösterici”, “tam kapsamlı” ve “endüstriye bağlı” gibi
terimler IDS’ in yüksek kalite ve benzersiz performans düzeyini karakterize etmektedir.

Durum: Temmuz 2018

Katılımcı veya
ziyaretçi, orga
nizatör veya d
gibi terimler, u
üzenleyen kiş
zun vadeli ve b
ilerin, “sürek
aşarıya yöneli
li” ve “başarılı”
k davranışlar
herkesin ortak
amacıdır.
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