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EVENTO

IDS 2021 DEVOLVE OTIMISMO À MEDICINA DENTÁRIA 
INTERNACIONAL
O IDS 2021 contou com cerca de 830 empresas de 59 países numa área de 115.000 metros quadrados. 
Os quatro dias de feira proporcionaram ao setor da medicina dentária global, o aguardado impulso na 
fase pós-pandemia

O IDS 2021 teve tem um papel relevante para reativar 
tanto o setor da medicina dentária, como a indústria 

da feira como um todo.  Além disso, esta é a primeira edi-
ção do IDS a ter lugar em formato híbrido, ou seja, com um 
espaço físico para encontro presencial nas salas de exposi-
ções em Colónia e complementada pela plataforma digital 
IDSconnect, cujas opções adicionais para apresentações e 
networking foram recebidas. 

"O otimismo regressou à família da medicina dentária 
internacional", afirma Mark Stephen Pace, presidente da 
Associação Alemã da Indústria Dentária (VDDI).  "Tivemos 
diálogos intensivos com visitantes interessados e a maioria 
deles participou com a intenção de chegar a uma decisão de 
investimento. Muitos dos decisores optaram por fechar os 
negócios na feira. A mensagem é clara e ruidosa: a indústria 
dentária alemã continua a avançar. Oferecemos soluções em 
tempos difíceis. Todos os expositores com quem falei, sem 

exceção, ficaram satisfeitos por terem participado no IDS. E 
uma coisa tenho a certeza, eles vão beneficiar das mudanças 
no mercado que virão na sequência do IDS."

Oliver Frese, Chief Operating Officer da Koelnmesse, tam-
bém garante que o IDS 2021 despertou claramente um novo 
entusiasmo no setor, uma vez que “todos os expositores 
e visitantes têm tido o prazer de retomar o contacto pes-
soalmente, apreciar os produtos em primeira mão e refor-
çar os laços pessoais no final do dia nos muitos eventos de 
networking. 

IDS 2021 em números
O IDS demonstrou mais uma vez que é um marco nos even-

tos do setor da medicina dentária internacional: uma área de 
exposição de 115.000 m2 e mais de 23.000 visitantes profis-
sionais de 114 países, que vieram ao IDS 2021 para conhecer 
as ofertas das 830 empresas expositoras de 59 países. Entre 
os participantes estavam 228 expositores e 5 representações 
de empresas da Alemanha; bem como 591 expositores e 6 
representações de empresas de outros países.

O poder internacional de convocação do IDS tornou-se 
mais uma vez evidente, especialmente tendo em conta as 
limitações para viagens em muitas regiões do mundo. 72% 
dos expositores vieram de fora da Alemanha, assim como 
57% dos visitantes. "De importância crucial para o suces-
so de uma feira é a capacidade de decisão dos visitantes e 
este tem sido do mais alto nível também nesta edição do 
IDS, tanto a nível nacional como internacional", conclui o Dr. 
Markus Heibach, Secretário-Geral do VDDI.  

Isto também se reflete numa primeira avaliação de um 
inquérito aos visitantes. De acordo com esta sondagem, qua-
se 85% dos visitantes desta edição participaram na tomada 
de decisões e 33% tiveram mesmo um papel decisivo. Mais 
de dois terços dos visitantes ficaram muito satisfeitos com a 
oferta da exposição. E cerca de 70% dos inquiridos estão a 
planear o seu regresso ao IDS 2023.

O IDSconnect contou com 77 expositores de 16 países, 
num total de 88 contribuições e 1.310 minutos de divulgação 
por dia. O programa geral de eventos também foi transmiti-
do em direto nesta plataforma digital. Todas as conferências, 
espetáculos e apresentações digitais também estão disponí-
veis a pedido.

A próxima edição do IDS terá lugar de 14 a 18 de março 
de 2023. n

VENHA VISITAR O NOSSO STAND E CONHEÇA AS ÚLTIMAS
NOVIDADES DA MEDICINA DENTÁRIA.

ESPERAMOS
POR SI!
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