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Maioria dos expositores satisfeitos 
com Expo-Dentária 

EDIÇÃO PORTUGUESA

“Foram três dias
bastante 

movimentados 
durante os quais as
pessoas mostraram

interesse pela 
evolução da 

empresa e a nossa
mudança em termos
de equipa comercial,

serviço técnico e 
variedade de 

produtos novos”
disse Silvia Soares da

Costa, da Dentaleader.
Os novos implantes 

Eurotécnica 
estiveram em  

destaque.

A Expo-Dentária foi um sucesso para Artur Borges, da Glavis.
“Foi a primeira vez que estivemos presentes e com uma
marca nova no mercado realizámos negócios muito 
interessantes. Além disso, demo-nos a conhecer melhor 
ao mercado e ao nicho de profissionais que procuramos
conquistar”. Os implantes Klockner e a solução de rótulas
foram os produtos mais procurados.

331 empresas apostaram mais uma vez na presença na Expo-Dentária do Congresso da OMD. 
O jornal Dentistry – Edição Portuguesa falou com os responsáveis de grande parte dos expositores, 

na sua maioria satisfeitos com os resultados obtidos, muito embora não faltem também algumas queixas. 
Da parte da organização, o certame excedeu as melhores expectativas. Isabel Pereira • Fotografias de Miguel Silva

No stand da Ortodoc
os serviços 

de documentação 
computorizada 

para Ortodontia 
e Implantes  

foram os mais 
divulgados.

No stand da empresa ClassUm, os produtos para
ortodontistas foram bastante requisitados.

O material de implantologia e regeneração da ACE
foram os produtos com maior destaque e procurados
pelos visitantes.

O stand da Sensodyne, GlaxoSmithKline, foi um dos mais
visitados pelos seus produtos.

“Trabalhar com a Astra (e não para a Astra) é uma grande
honra, pois é suportada por uma equipa científica de alto
nível, o que muito me agrada”, disse o Dr. João Pimenta. 

Para Nancy
Dewitte da

Dentina, 
a Expo-Dentária

foi muito
positiva. 

“Como todos os
anos recebmos

os clientes fiéis,
mas também

alguns clientes
novos. Creio

que as nossas
expectativas

foram
excedidas“.

O BioSonic Uc125 
da Coltène Whaledent
foi a novidade
apresentada 
a todos os médicos
dentistas visitantes 
da Expo-Dentária.
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