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Dental World –

Bővülő lehetőségek a közép-kelet-európai piacon

A Dental World több mint két évtizede a
legnagyobb fogászati kiállítás a közép-kelet-európai régióban. A 2021-es lesz a 21.
alkalom, hogy megrendezésre kerül az
esemény. A háromnapos kiállítás 12 000
négyzetméteren terül el, mintegy 10 000
látogatónak és 150 kiállítónak ad otthont,
akik 40 országból látogatnak hozzánk.

eszközök beszerzéséről szól, de ezen kívül
arról is, hogyan válhatunk hatékonyabbá a
növekvő verseny mellett. Több mint 150 000
látogató a világ minden tájáról az elmúlt
20 év alatt, tudományos előadások százai,
nemzetközi workshop-ok, fogászati kongresszus és nyélbe ütött üzletek ezrei a kiállítás standjainál – ezek a sikerünk alapjai.

A határok kiterjesztése

Magyarország – átvesszük a vezetést
Európában

Egy nemzetközi fogászati kiállítás és konferencia, amelyen nem csak helyi fogorvosok,
fogtechnikusok, szájhigiénikusok és kereskedők vesznek részt, de a környező országokból is érkeznek fogászati szakemberek
és gyártók. Három nap, ami az új ismertségekről, új technikák tanításáról és tanulásáról, valamint hasznos és elengedhetetlen
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Európa legkiemelkedőbb fogászati központja Magyarország – mondták a Medical Tourism „Értéket Kereső Fogyasztók”.
A Dental World arra törekszik, hogy felerősítse ezt a trendet és igyekszik bizonyítani a világnak a méltányos részesedését
ebben a folyamatban.

Kelet-Közép-Európában mintegy 50 000 fogászati rendelő található, és Magyarországgal a közepén, a Dental World egy kimagasló
esemény páratlan lehetőségét biztosítja. A
Dental World Kiállítás és Kongresszus 2001ben alakult azzal a céllal, hogy támogassa a
javuló egészségügyet a térségben – fókuszban a fogászattal. Az elmúlt 20 évben a kiállítás fokozatosan gazdagodott és fejlődött, a
szakmai programok és konferenciák témái
és számai is folyamatosan bővültek.
Közép-kelet-európai központ a márkáknak és a tudásnak
A Dental World kiterjed a nemzetközi piacra is: egyre több és több külföldi kiállító
mutatja be a szolgáltatásait és termékeit Budapesten, minden évben. A Dental
World ideális hely a gyártók számára, hogy
növeljék eladásaikat, új kapcsolatokat létesítsenek, bemutassák termékeiket és
szolgáltatásaikat, kereskedőkkel és jövőbeli partnerekkel találkozzanak, ezen kí-

vül személyesen megismerhetik a térség
szakembereit is.
A konferencia programtára széles körben
kínál témákat a fogászati szakembereknek.
Az Esztétika, a Microworld, a Digitális Fogászat, az Ortodoncia, az Endodoncia, és az
Implantológia Kongresszusokat mind angol
nyelven tartják, mivel az előadásokon nemzetközi szinten ismert előadók mondják el
ismereteiket. Ezen felül további 7 kongres�szus szól magyar nyelven, melyeken főként
fogászati asszisztenseknek, szájhigiénikusoknak, fogtechnikusoknak és fogorvostan-hallgatóknak címzett előadások vannak. Interaktív kurzusok szintén találhatók
a kiállításon, mivel minden évben 25-30 szeminárium/workshop segíti a résztvevőket,
hogy az elméleti tudásuk mellett, gyakorlati
készségre is szert tegyenek.
Továbbá számos érdekes eseményt kínál
a Dental World: élő műtétek, élő bemutatók, „Speaker’s corner”, Magyar Fogászati
Díj átadó, és egy társas esti esemény is
várja a látogatókat.

LÁTOGATÓK
Konferencia & kiállítás
látogatói

Látogatók megoszlása
szakma szerint
3%	Fogorvostanhallgatók

10 250
Résztvevő

40

5%

Ország

Szájhigiénikusok

12% Kereskedők

A legtöbb látogató az alábbi
öt országból érkezik:

14% Fogtechnikusok
18% Gyártók
48% Fogorvosok

Magyarország Románia

Szlovákia

Szerbia

Ukrajna

Látogatói elégedettségi felmérés

2,5
nap

Átlagosan tervezett
tartózkodási idő

89%
Nagyon elégedett vagy elégedett
a rendezvénnyel

90%
Tervezi, hogy a
Dental World 2021-en is részt vesz

KONFERENCIA
Konferencia számokban

15

60

60
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Konferencia

Nemzetközi
előadó

Magyar
előadó

Workshop

Élményhelyszínek

a látogatók számára díjmentesek

Live Demo

Élő műtét

Speaker’s Corner

