
 

Conferência de Imprensa  

 

IDS 2019  

 

12.11.2018, Unique Hotel Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 São Paulo Brasil 
 

 

Comentários de Markus Oster, Vice President Trade Fair Management, 

Koelnmesse GmbHl 

 

 

The spoken word takes precedence! 

 

Caro Dr. Heibach, 

Senhoras e senhores, 

 

Também em nome da Koelnmesse GmbH, de coração, recebo você na Conferência de 

Imprensa de hoje em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui no Brasil hoje e 

gostaria de agradecer sinceramente a todos por aceitarem o nosso convite. 

Como o Dr. Heibach já indicou, nós da VDDI e da Koelnmesse temos trabalhado 

intensamente nos preparativos para a maior feira mundial de odontologia e 

tecnologia odontológica já há alguns meses. A Koelnmesse e a Associação da 

Indústria Dental Alemã (VDDI) convidam  a indústria para se juntar a nós para a 38ª 

edição da principal feira mundial de comércio e plataforma de comunicação no 

mercado odontológico de 12 a 16 de março do próximo ano. 

Ao longo de cinco dias, informaremos os tomadores de decisão da área da 

odontologia: dentistas, profissionais  do setor de tecnologia odontológica, do 

comércio especializado e da indústria sobre os mais recentes produtos, 

desenvolvimentos e tendências da indústria.  

 

Departamentos internacionais de pesquisa e laboratórios de desenvolvimento 

encontrarão competição direta aqui, apresentando seus mais recentes 

desenvolvimentos de produtos e processos.  A IDS (International Dental Show) é uma 

parceria da GFDI ( Gesellschaft zur Förderung der Dental- Industrie mbH), da  VDDI 

(Empresa comercial da Associação de Fabricantes Odontológicos Alemães)  e é 

organizada pela Koelnmesse GmbH. 

 

2017 foi mais uma vez um ano recorde para a IDS. 

2.305 empresas de 60 países, mais uma vez com mais de 100 expositores a mais que 

a edição de  2015, apresentaram seus portfólios de serviços em Colônia.  

 

648 expositores vieram da Alemanha e 1.657 expositores do exterior. Como tal, a 

participação dos expositores estrangeiros representa 72 por cento. Em termos do 

número de visitantes, a IDS registrou mais de 155.000 visitantes profissionais de 156 

países, em comparação com os pouco menos de 139.000 visitantes profissionais de 
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151 países que registramos em 2015, o que é um aumento notável. A parcela de 

visitantes do exterior foi de cerca de 60%. 

 

Antes de dar uma olhada no IDS 2019, deixe-me primeiro mostrar algumas 

impressões sobre o evento recorde:  IDS 2017 

 

Imagens impressionantes que foram capazes de transmitir o talento único e o bom 

clima da IDS em Colônia. 

 

Naturalmente, nós - VDDI e Koelnmesse - estamos muito satisfeitos com o rápido 

desenvolvimento e os resultados alcançados. Eles são o padrão para nossos esforços 

conjuntos atuais para o próximo evento. E sempre vemos o sucesso como uma 

motivação adicional para elevar o IDS a um nível ainda mais alto e enfatizar a 

posição proeminente da marca IDS no mundo odontológico. Não ficar parado, não 

descansar em nossos louros, mas reconhecer o potencial em todos os níveis e 

explorá-lo - para o benefício de nossos expositores e visitantes. 

 

Na condição de organizadores da IDS, o GFDI concisamente dividiu o mercado em 

clusters e atribuiu as características essenciais aos elementos individuais da marca, 

o que garante um contínuo desenvolvimento estratégico contínuo. Com base nessa 

estratégia de marca, desenvolvemos conceitos e medidas para aumentar de forma 

sustentável o sucesso da IDS. 

 

O objetivo declarado da IDS é continuar a manifestar seu status como a principal 

feira global para a comunidade odontológica. Cinco meses antes do início da feira, 

registramos mais pedidos em comparação ao mesmo período do evento do ano 

passado. E novas consultas para participar da principal feira de odontologia e 

tecnologia odontológica estão acontecendo todos os dias. Estamos, portanto, 

confiantes de que poderemos, de fato, superar o recorde de 2017 novamente.  

 

Em números concretos: Até o momento, mais de 1.800 empresas de 58 países se 

registraram, das quais cerca de 70% vêm do exterior. Podemos assim afirmar que o 

grau de internacionalidade é alto. Os países mais fortemente representadas entre os 

expositores são a Itália, a República da Coreia, os EUA, a China, a Suíça, a França e 

a Espanha. 

 

Além disso, numerosos estandes de grupos estrangeiros serão novamente 

representados em Colônia. Até agora 19 grupos se registraram para IDS: Austrália, 

Argentina, Brasil, Bulgária, China, França, Grã-Bretanha, Hong Kong, Índia, Israel, 

Itália, Japão, República da Coréia, Paquistão, Rússia, Espanha, Taiwan, Turquia e os 

EUA. 

 

Como a mais importante plataforma de negócios internacionais da indústria 

odontológica global, a IDS oferece às empresas e especialistas do Brasil 

oportunidades excepcionais. Porque a demanda por tecnologia odontológica de 

ponta está aumentando atualmente também. O que torna ainda mais importante 
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que dentistas, clínicas dentárias, laboratórios dentários e técnicos de prótese 

dentária permaneçam atualizados com as opções de tratamento e sejam  

 

informados sobre as tendências e aplicações importantes. Todas essas informações 

podem ser encontradas de forma abrangente apenas na IDS.  

 

Na IDS 2019, esperamos uma forte presença similar do Brasil como no evento 

anterior. 

Empresas do Brasil que estão se apresentando na maior feira odontológica do mundo 

incluem, entre outros, fornecedores conhecidos como Alliage, MICRODONT, Bio-Art 

ou SIN Implantate. O pavilhão do país, que novamente está sendo organizado pela 

brasileira  ABIMO, Associação de Fabricantes de Dispositivos Médicos e Dentais, que 

oferece principalmente às pequenas empresas um excelente suporte no acesso ao 

mercado europeu e global. 

 

A forte demanda interna e externa mostra que, como plataforma para inovações, 

tendências de mercado e como uma plataforma central de negócios, o IDS é a 

ferramenta de gerenciamento decisiva para o comércio global. As empresas que 

querem ter sucesso nessa indústria e que querem se informar por completo precisam 

participar da IDS em Colônia. 

 

Com a integração do Hall 5, a IDS está criando a capacidade necessária para a forte 

demanda por parte dos expositores e visitantes. Aqui, entre outros, vários grandes 

fornecedores de profilaxia de consumo estarão expondo. O Hall 5 encaixa bem com 

o fluxo natural da feira e está perfeitamente ligado à área de entrada 'móvel' entre 

os Halls 5 e 10, que iremos abrir para além das Entradas Sul, Leste e Oeste. Aqui, os 

visitantes serão conduzidos principalmente ao recinto da feira através de serviços de 

transporte desde o parque de estacionamento da feira e dos parques de 

estacionamento externos para visitantes. 

 

A integração do Hall 5 aumenta ainda mais a qualidade geral da estadia para os 

visitantes da IDS: os corredores largos e as passagens fornecem uma orientação 

melhorada e dão ao evento uma estrutura ainda melhor. Além disso, a situação de 

acesso suave e agradável aos visitantes garante uma distribuição mais uniforme dos 

visitantes em todas as salas de exposições. O IDS 2019 abrange os pavimentos 2, 3, 

4, 5, 10 e 11, abrangendo uma área bruta total de mais de 170.000 m² - assim, o 

evento está experimentando um crescimento significativo novamente em termos de 

espaço para exposições. 

 

Obviamente, é nosso objetivo declarado alcançar um aumento no número de 

visitantes também. Os sinais parecem bons porque a IDS é reconhecida como a 

principal feira global da indústria odontológica em todo o mundo e é "o assunto da 

cidade". Em 2017, registramos uma vantagem no número de visitantes de quase 

todas as regiões: Consideravelmente mais visitantes de negócios participaram da 

América Central e do Sul (+54%), Europa Oriental (+44%), Oriente Médio (+32%) , 

África (+32%) e Ásia (+29%). A América do Norte (17%) e a Europa (14%) também 
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apresentaram crescimento significativo. O maior número de visitantes estrangeiros 

veio da Itália, Holanda, Suíça, França, Espanha, Rússia, Turquia, Bélgica, EUA, Brasil 

e China. 

 

Os visitantes da IDS ficaram impressionados e extremamente satisfeitos, pois os 

resultados da pesquisa de visitação foram enfatizados de maneira impressionante. 

Mais de três quartos dos entrevistados estão planejando visitar a International 

Dental Show novamente em março de 2019. A ampla gama de produtos e inúmeros 

novos produtos garantiram que 76% dos visitantes alemães e 82% dos estrangeiros 

avaliassem as ofertas de exposição da IDS 2017 como muito bom ou bom. Assim, 

esperamos uma resposta muito boa quanto a visitação no próximo mês de março. 

 

O "Dealers Day" no primeiro dia da feira, 12 de março de 2019, também contribui 

para isso. A data é voltada para o comércio odontológico especializado e nos 

importadores. 

O "Dealers Day" oferece a todas as partes envolvidas a oportunidade de realizar 

discussões de vendas exclusivas nos estandes dos expositores, sem influências 

externas. 

Um tema importante que está afetando toda a indústria em todo o mundo é a 

"digitalização". A digitalização afeta todos nós e está causando uma mudança 

dramática em todas as áreas da vida. A transformação digital abre grandes chances 

de mais qualidade de vida, novos modelos de negócios e economia mais eficientes. A 

indústria digital internacional também está em uma posição de destaque aqui, 

porque a indústria pensa digitalmente, desenvolve produtos digitais e vive no 

futuro. 

É por isso que relançamos completamente o site da IDS, transformando-o em uma 

plataforma de informação digital, que inspira com suas imagens visuais e tem 

navegação intuitiva. O aplicativo IDS para smartphones e iPads, também com nossos 

boletins informativos, estão alinhados com esse "look & feel" digital. 

Os serviços digitais que oferecemos há vários anos já incluem o Business 

Matchmaking365 e o Banco de dados de novos produtos on-line para jornalistas. Por 

meio da ferramenta Business Matchmaking, os visitantes e expositores já podem 

entrar em contato antes do evento - e também depois - o agendamento de consultas 

com uma rota otimizada ao redor dos corredores também faz parte dos recursos 

padrão. 

O Banco de dados de novos produtos on-line fornece conteúdo para os relatórios 

preliminares e de acompanhamento. É, entretanto, uma ferramenta de pesquisa 

indispensável para os media comerciais, uma vez que permite uma visão compacta 

dos novos produtos no IDS. 

 

Além de extensas demonstrações ao vivo e apresentações que acontecem ao lado 

das apresentações do produto em vários estandes, o 'Speakers Corner' da IDS abre 

oportunidades adicionais para coletar informações. Os expositores podem usar o 

fórum de visitantes hospedados para palestras e apresentação de produtos como um 

meio adicional de apresentar novos produtos e tendências de sua oferta de produtos 

e serviços. 



 

Page  

5/6 

 

Senhoras e Senhores, a IDS é a atração internacional de mais de 180.000 visitantes 

da indústria odontológica, que se dirigem a Colônia a cada dois anos. Muitos deles 

vêm por um dia, e muitos deles passam vários dias na IDS. Nossos expositores e 

visitantes devem se sentir em casa em Colônia, devem ser capazes de planejar sua 

participação em feiras e viagens simples e sem problemas, e sua estadia em Colônia 

deve ser agradável. Queremos que os nossos clientes se sintam bem-vindos e bem 

cuidados. 

 

A infra-estrutura única, que permite uma chegada e partida suave, torna a sua visita 

a Colônia muito simples. A quarta maior cidade da Alemanha com a maior área 

econômica da Europa é a interface na rede de transporte européia e oferece uma 

conexão perfeita com o mundo: 180 milhões de europeus podem ser alcançados após 

um vôo de uma hora, que gera cerca de 40% o produto interno bruto europeu. O 

aeroporto de Colônia / Bonn tem conexões diretas para mais de 100 destinos. Mais 

quatro aeroportos internacionais - Frankfurt, Amsterdã, Bruxelas e Düsseldorf - pode 

ser alcançado de forma simples e direta através da rede ferroviária de alta 

velocidade ICE da Deutsche Bahn. A melhor coisa sobre isso: O trem pára ao lado do 

recinto de feiras na estação de trem ICE "Köln Messe / Deutz". Todos os dias, 1.700 

trens garantem uma chegada e partida convenientes. 

 

Com seus clientes internacionais, feiras líderes como a IDS geram a cada dois anos 

no curto período de tempo de bons sete dias - incluindo os dias de montagem e 

desmontagem - várias centenas de milhares de pernoites em Colônia e na região. 

Capacidades que a área metropolitana de Colônia / Bonn / Düsseldorf pode suportar. 

Por exemplo, para a IDS, cerca de 30 navios de hotéis são implementados para 

garantir capacidades adicionais. Há uma variedade de opções de hospedagem em 

todas as categorias de preço e qualidade, desde simples casas de hóspedes e 

serviços de acomodação privada até luxuosos hotéis cinco estrelas. 

 

As ofertas de alojamento em e ao redor de Colônia recebem uma boa recepção 

entre os hóspedes da feira, graças à excelente acessibilidade do recinto de feiras 

através do sistema de transporte local. As cidades de Düsseldorf e Bonn ficam a 

menos de 30 minutos. Assim, os clientes da feira IDS também podem aproveitar 

todas as categorias de opções de acomodação em cidades menores e comunidades 

que ficam nas rotas da Deutsche Bahn que ligam a região ao local da feira de 

Colônia (Düren, Leverkusen, Solingen, Troisdorf, Siegburg, Hennef ). Nós nos 

esforçamos para atender as diferentes necessidades e desejos dos nossos clientes 

internacionais da forma mais eficiente possível. 

 

E há outro serviço que facilita a viagem para a IDS para os visitantes e o que o torna 

mais acessível. Até agora, era possível usar gratuitamente o transporte público na 

região de Colônia como portador do bilhete de ingresso do IDS. Para o próximo 

evento, isso também se aplica a toda a região de Reno-Ruhr. Isso significa que os 

visitantes que viajam da área metropolitana de Düsseldorf, Duisburg, Essen, 

Gelsenkirchen, Mülheim e Dortmund, que reservaram para lá ou que voam para 
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Düsseldorf, podem viajar para a feira em Colônia usando outros transportes locais 

como opções gratuitas. 

 

Informações úteis sobre a participação em uma feira comercial estão disponíveis no 

site da IDS, mas também as viagens diretas e as reservas de acomodação desejadas 

podem ser feitas sem custo adicional. O sistema de reservas on-line contém vários 

hotéis parceiros, mas também oferece hospedagem e café da manhã - diretamente 

em Colônia ou na região circundante. Reservas para grupos de seis quartos e acima 

também podem ser feitas aqui. 

 

Se você tiver algum problema com sua viagem ou reserva de hotel, não hesite em 

nos contatar. Simplesmente envie-nos um e-mail com sua consulta e nós cuidaremos 

disso imediatamente. Claro, você também pode contatar nossos colegas em seu país 

ou região. Com seis filiais e representantes em 86 países, a Koelnmesse está 

intensamente ativa nos mercados internacionais. Isso nos permite estar perto de 

nossos clientes, mesmo quando eles estão a milhares de quilômetros de distância de 

Colônia, nos permite aprender a entender seus problemas e apoiá-los com a sua 

participação na feira. Os colegas irão apoiá-lo ativamente, claro, em estreita 

cooperação com os seus colegas em Colónia. 

 

Mesmo que os negócios sejam o foco do IDS, os visitantes e expositores irão, sem 

dúvida, explorar e aproveitar a cidade da catedral. O coração da metrópole com 

mais de um milhão de habitantes encontra-se nas imediações do recinto de feiras, 

separado apenas pelo Reno - a salvação do povo de Colónia - com os seus cidadãos 

liberais, amigáveis e cosmopolitas. Além dos locais culturais, que vão desde o 

antiquário até os dias atuais, o estilo de vida de Colônia pode ser melhor 

experimentado em muitos restaurantes, cervejarias e pubs. 

 

Senhoras e senhores, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer mais 

uma vez por terem vindo. Nós, a VDDI e a Koelnmesse, teremos todo o prazer em 

recebê-lo na IDS em Colónia, de 12 a 16 de março de 2019. 
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