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23 out 2018

Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza
tem um recado especial para você
28 ago 2018

Vai começar a IDEM Singapura 2018


12 ABR 2018

Maior e mais moderna feira de odontologia da Ásia

Vem aí o Orto 2018-SPO, maior
Congresso de Ortodontia da
América Latina
28 ago 2018

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio

A IDEM Singapura 2018 é considerada a porta de entrada do continente asiático para quem deseja exibir ao
mercado seus produtos e tecnologias.

Almeida para falar sobre Mini-implantes extraalveolares
13 ago 2018

E a ID-Logical está lá, no Pavilhão do EUA, no Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre expondo seus
produtos ortodônticos, conectada com os principais influenciadores e tomadores de decisões do segmento, para
fortalecer contatos valiosos com clientes e parceiros, e explorar o potencial desse estimulante mercado em plena
ascensão.
Em sua 10ª edição, a IDEM Singapura conquistou o status de mais bem-sucedido evento odontológico na região da
Ásia-Pacífico. Uma feira odontológica especializada, acompanhada de uma importante conferência profissional.
A IDEM Singapura planeja transformar-se em plataforma estratégica para o negócio de odontologia – desde a
terceirização e a compra até o trabalho em rede. O evento, que acontece de 13 a 15 de abril, promete reunir mais
de 8.000 participantes de 91 países, profissionais de todas as categorias da indústria odontológica, fabricantes,
comerciantes e distribuidores.
A feira de 2018 conta com um total de treze pavilhões – Austrália, Brasil, China, França, Alemanha, Itália, Japão,
Coréia, Cingapura, Suíça, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos.
Junte-se à ID-Logical e venha conferir de perto o que há de melhor e mais moderno na Ortodontia mundial.
SOBRE A ID-LOGICAL
ID-Logical – Indústria brasileira, internacionalmente reconhecida, que produz Ortodontia precisa, com moderno
sistema de produção e rigoroso controle de qualidade, aliando experiência e competência de quem investe em
pesquisa e tecnologia, para colocar no mercado produtos de primeira linha e extrema confiabilidade.
Estrategicamente situada em São José do Rio Preto – SP, noroeste do estado de São Paulo (BR), a empresa foi
fundada em 2013, para atender aos especialistas da Ortodontia, que buscam excelência, exigem produtos de
qualidade, com preços acessíveis.
Produtos de alta qualidade certificados pela Anvisa, com ISO 13.485, marcação CE e registro FDA (Food and Drug
Administration).
IDEM Singapore
Datas – 13 a 15 de abril de 2018
Local – Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre
Singapura – Ásia

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia
Individualizada Capelozza | IDLogical
13 ago 2018

Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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ID-Logical

Fale Conosco

Rua João Antônio Sicoli, 65 - Jardim Maracanã

Ligue: +55 17 4009 3000 ou clique aqui e envie-nos a

São José do Rio Preto - SP - Brasil
Grupo de Estudos Capelozza 29 e 30 de Novembro

sua mensagem. Estamos à sua disposição!
Entregamos em todo o Brasil, consulte-nos sobre o
prazo de entrega na sua região.

ID-Logical Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados
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