
 

Δελτίο Τύπου 

 

Η Heraeus Kulzer μετονομάζεται σε Kulzer 

Ανακαλύψτε ξανά έναν αξιόπιστο συνεργάτη 

Χανάου, Γερμανία, Ιανουάριος 26, 2017 – Από τον Ιούλιο, η κατασκευάστρια 

εταιρεία οδοντιατρικών Heraeus Kulzer θα λειτουργεί με το νέο όνομα Kulzer. 

Υποστηριζόμενη από την ισχυρή μητρική της εταιρεία Mitsui Chemicals, η 

εταιρεία που έχει ως βάση το Χανάου θα συνεχίσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες 

της και τις διαδικασίες ανάπτυξής της. Ο νέος εταιρικός σχεδιασμός της Kulzer θα 

κάνει την εμφάνισή του διεθνώς στην μεγάλη έκθεση της IDS (International Dental 

Show) στην Κολωνία το Μάρτιο. Αλλά οι πελάτες μας μπορούν να 

πληροφορηθούν όσον αφορά στο τί να περιμένουν ήδη από τώρα στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας. 

 

Η Ιαπωνική Mitsui Chemicals Group ανέλαβε το οδοντιατρικό τμήμα της Heraeus 
τρεισήμισι χρόνια πριν. Η εξαγορά άνοιξε νέους ορίζοντες για την Heraeus Kulzer και 
παρήγαγε νέες γεωγραφικές και τεχνολογικές συνέργειες. Με το να αλλάξει το όνομά 
της, η εταιρεία γίνεται πλέον εντελώς ανεξάρτητη από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και θα 
στοχεύσει σε νέα ανάπτυξη. Η Mitsui Chemicals υποστηρίζει απόλυτα τη νέα 
στρατηγική και το φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης της Kulzer για την προσφορά προϊόντων 
και υπηρεσιών. Η βάση για την επιτυχία θα είναι τα ίδια δυνατά σημεία που έχουν κάνει 
την Heraeus Kulzer την επιτυχημένη εταιρεία που είναι σήμερα: ισχυρές εταιρικές 
σχέσεις με τους χρήστες, τους λιανοπωλητές και τα πανεπιστήμια, καθώς και 
αποτελεσματικές λύσεις για τα οδοντιατρεία και τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.  
 
 
Giving a hand to oral health 

“Παραμένουμε ο αξιόπιστος συνεργάτης για τους οδοντικούς τεχνολόγους, τους 

οδοντιάτρους και το οδοντιατρικό εμπόριο, ” τονίζει ο Novica Savic, ο Chief Marketing 

Officer της Heraeus Kulzer. “Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε στους χρήστες τις 

καλύτερες δυνατές λύσεις ώστε να μπορούν να αποκαθιστούν τη στοματική υγεία των 

ασθενών τους με έναν ασφαλή, πιο βολικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίον αναπτύσσουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας. Στο μέλλον, 

θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε νέες υπηρεσίες για τους πελάτες μας σχετικά 

με τις ψηφιακές ευκαιρίες για τα οδοντιατρεία και τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Είμαστε 

πεπεισμένοι ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να αναπτυχθούμε μαζί.” 

 



 

 

Νέα εικόνα προς αποκάλυψη στην IDS 

Στην IDS τον Μάρτιο, η Kulzer θα παρουσιάσει νέα υλικά, τεχνολογίες και υπηρεσίες για 

πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, καθώς και το νέο της εταιρικό σχεδιασμό. Η εταιρεία, 

οι κεντρικές εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στο Χανάου, μπορεί ήδη να 

αποκαλύψει το κυκλικό εικονίδιο με το δόντι που θα είναι ενσωματωμένο στο logo της. 

Για τους πελάτες, η αλλαγή του ονόματος δε θα έχει καμία απολύτως επίδραση στη 

σχέση τους με την εταιρεία. Θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το 

χαρτοφυλάκιο των αποδεδειγμένα άρτιων οδοντιατρικών προϊόντων και στις συνήθεις 

τους επαφές στην Kulzer. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο όνομα και τη 

στρατηγική μπορείτε να βρείτε online στην ιστοσελίδα www.heraeus-

kulzer.com/webecomekulzer, καθώς επίσης και στην εταιρική σελίδα μας στο facebook, 

www.facebook.com/heraeus-kulzer. 

 

Εικόνα 

 

 

 

Εικ. 1:  Το κυκλικό εικονίδιο με το δόντι είναι μέρος του νέου λογότυπου της Kulzer. 

(Η εικόνα δημοσιεύεται για χρήση σε έντυπα και online μέσα) 

(Picture credits: ©Heraeus Kulzer) 

 

 

 



 

 

Σχετικά με τη Heraeus Kulzer 

Η Heraeus Kulzer GmbH είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες οδοντιατρικών ειδών 

παγκοσμίως, οι κεντρικές εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στο Χανάου της 

Γερμανίας. Ως αξιόπιστος συνεργάτης, η εταιρεία προμηθεύει οδοντίατρους και 

οδοντοτεχνίτες με μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων, που καλύπτει την αισθητική 

οδοντιατρική, την προφύλαξη, την προσθετική, την περιοδοντολογία και την ψηφιακή 

οδοντιατρική. Περισσότεροι από 1.400 εργαζόμενοι σε 26 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο 

καθοδηγούνται από την εμπειρία και το πάθος τους για την οδοντιατρική αγορά και 

αποδεικνύουν ότι το όνομα της Heraeus Kulzer σημαίνει: εξυπηρέτηση, ποιότητα και 

καινοτομία. 

Η Heraeus Kulzer, από τον Ιούλιο του 2013, αποτελεί μέρος του Ιαπωνικού ομίλου 

Mitsui Chemicals Group. Η Mitsui Chemicals Inc (MCI) έχει την έδρα της στο Τόκυο και 

έχει 131 θυγατρικές με περισσότερους από 13.400 εργαζόμενους σε 27 χώρες σε όλο 

τον κόσμο. Τα καινοτόμα και πρακτικά χημικά προϊόντα της καλύπτουν ανάγκες στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στη βιομηχανία συσκευασιών, 

καθώς πρόκειται για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και την υγεία. 
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