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Nadchodzi przełomowy rok
Zapraszamy Państwa do lektury cyklu felietonów  
pióra Macieja Żylińskiego. Autor „Okiem menedżera” będzie się 
przyglądać branży stomatologicznej. Dziś pierwsza odsłona.

Ankietowe badanie rynku stomatolo-
gicznego – przeprowadzone podczas 
targów CEDE w 2006 roku przez redak-
cję „TPS – Twojego Przeglądu Stomato-
logicznego” i „Nowoczesnego Technika 
Dentystycznego”, wraz z zaprzyjaźnio-
nymi firmami, na próbie ponad 850 
lekarzy dentystów i techników – było 
pierwszym tego typu projektem w bran-
ży stomatologicznej w Polsce. Szerokie 
zainteresowanie uzyskanymi wynikami 
(opublikowanymi w „TPS” nr 1-2/2007 
– „Vademecum Stomatologa 2007”) za-
równo wśród menedżerów branży, jak 
i samych stomatologów zachęciło redak-
cję do podjęcia szerszej analizy tego ob-
szaru. Ja natomiast, dzięki uprzejmości 
redakcji, będę miał okazję w felietonach 
z cyklu „Okiem menedżera” co miesiąc 
spotykać się z Państwem i dla Państwa 
analizować to, co dzieje się w branży 
stomatologicznej.

Stomatologia to dział medycyny, który 
uległ w Polsce najszybszemu i najbar-
dziej dynamicznemu sprywatyzowaniu. 
Polska gospodarka wolnorynkowa 
notuje wzrost gospodarczy, jakiego 
jeszcze nie było od okresu transformacji 
w latach 1989-1990. Rosnąca świado-
mość profilaktyki zdrowia oraz stale 
poprawiające się warunki ekonomiczne 
obywateli z jednej strony, a z drugiej 
problemy z finansowaniem państwowej 
służby zdrowia przyczyniają się do dy-
namicznego rozwoju prywatnego rynku 
medycznego.

Polski sektor producentów i dystry-
butorów sprzętu dla stomatologów jest 

że możliwość stopniowej rozbudowy 
praktyki, zatem coraz bardziej liczy się 
elastyczność i indywidualne podejście 
producenta oraz dealera w stosunku 
do klienta.

Wielkość rynku stomatologicznego 
pod względem ilościowym jest całkiem 
duża. Liczbę wszystkich stomatologów 
oraz techników dentystycznych w Polsce 
znawcy branży szacują na około czter-
dzieści tysięcy, w tym ok. 80% aktywnie 
praktykujących. Szacuje się także, iż co 
roku grupa ta powiększa się o kilkaset 
osób. Przyjmując przybliżoną liczbę 38 
mln mieszkańców Polski oraz szacun-
kową liczbę praktykujących stomatolo-
gów, jeden lekarz stomatolog przypada 
średnio na 1100 pacjentów. Zakłada się 
również w przybliżeniu, iż w polskich 
warunkach jedno stanowisko stomato-
logiczne przypada średnio na dwóch 
praktykujących stomatologów.

WYSTAWA TO WIĘCEJ NIŻ TARGI
Zdaniem ekspertów rok 2008 będzie 
rokiem przełomowym. Wiele dzieje 
się m.in. w zakresie branżowych im-
prez – targów, kongresów i zjazdów. 
Bardzo widoczna jest polaryzacja 
w zainteresowaniu poszczególnymi 
imprezami targowymi zarówno wśród 
wystawców, jak i samych odwiedza-
jących. Coraz popularniejsze stają 
się dwie imprezy – CEDE w Łodzi 
na jesieni i KrakDent w Krakowie 
na wiosnę. Inne imprezy nabierają 
coraz wyraźniej charakteru targów 
regionalnych.

sektorem wyraźnie niejednorodnym. 
Przedstawicielami zagranicznych pro-
ducentów oraz dystrybutorami są duże 
koncerny, średniej wielkości firmy, jak 
też małe sklepy. Stosowane strategie 
sprzedażowe również są bardzo różne. 
Rodzimych producentów sprzętu dla 
stomatologów i techników dentystycz-
nych jest niewielu, stosują oni podobne 
strategie biznesu na poziomie sektora 
producentów i dystrybutorów sprzętu 
dentystycznego, mimo tego, iż są to i du-
że przedsiębiorstwa produkujące sprzęt 
ogólnomedyczny (kiedyś państwowe 
– teraz sprywatyzowane) i niewielkie 
zakłady stosujące strategię koncentracji 
na jednego rodzaju produkcji.

Po stronie odbiorców sytuacja ma 
charakter równie różnorodny. Powstaje 
obecnie wiele gabinetów prywatnych. 
Młody stomatolog chcący założyć 
własny gabinet szuka sprzętu taniego, 
ale o wysokiej jakości, natomiast le-
karz z wieloletnią praktyką potrzebuje 
pracować urządzeniem niezawodnym 
i pozwalającym mu czuć się wygodnie 
przy pracy. Przychodnie chcące zatrud-
nić dobrych lekarzy, a niedysponujące 
dużym kapitałem potrzebują sprzętu 
spełniającego wszystkie powyższe 
wymogi. Przychodnie państwowe 
chcąc pozyskać pacjentów muszą wy-
mieniać stary i zużyty sprzęt na nowy, 
o wyższym standardzie. Przychodnie 
i gabinety nie są w stanie zatrudniać 
własnych konserwatorów czy mecha-
ników, zatem ważną kwestią jest koszt 
serwisu. Lekarze biorą pod uwagę tak-

Maciej Żyliński*

TPS 9/200770



MAGAZYN

T
P
S

Zdecydowanie najpopularniejsze, 
co potwierdzają m.in. wspomniane 
wyżej badania, targi CEDE, dotych-
czas odbywające się w Łodzi, naj-
prawdopodobniej już w roku 2008 
zostaną przeniesione do Poznania. 
Z jednej strony chodzi o możliwości 
rozwoju tej wysokiej klasy imprezy, 
na co nadzieję daje nowe miejsce 
targowe, z drugiej strony pamiętajmy 
o przyzwyczajeniu wystawców i od-
wiedzających do dotychczasowego 
miejsca. Czy CEDE nie straci swojej 
rangi? Pojawia się również pytanie, co 
w związku z tym stanie się z poznań-
skimi targami Saldent, które były do 
tej pory również jednymi z bardziej 
rozpoznawalnych.

Brakuje na naszym rynku imprezy 
typowo wystawienniczej, odbywającej 
się na przykład raz na dwa lata, pod-
czas której rodzimi producenci oraz 
przedstawiciele na Polskę producentów 
zagranicznych mogliby zaprezentować, 
w ciekawy marketingowo sposób, ryn-
kowe nowości. Tego rodzaju imprezą są 
m.in. targi IDS odbywające się co dwa 
lata w Kolonii. Wszystkie organizowane 

w Polsce imprezy w branży stomatolo-
gicznej mają charakter targów, mniej 
z tych imprez ma charakter typowych 
wystaw.

Moim zdaniem wystawę branżową, 
która miałaby na celu prezentację 
nowości na rynku, mogłoby zorgani-
zować Stowarzyszenie Producentów 
i Dystrybutorów Stomatologicznych. 
Obecnie nie ma możliwości, aby 
konkurować kolejną imprezą o cha-
rakterze targowym z największymi 
obecnie tego typu imprezami. Jedy-
nym sposobem na przebicie się nowej 
imprezy jest wykorzystanie istniejącej 
niszy. Wyniki uzyskane podczas wspo-
mnianych przeze mnie na początku 
badań jednoznacznie pokazują, iż sto-
matolodzy odwiedzają targi branżowe 
przede wszystkim w celu zapoznania 
się z rynkowymi nowościami. W moim 
przekonaniu jak największa liczba sto-
matologów odwiedzających imprezę 
tego typu nie musiałaby jednak być 
celem głównym, a jedynie jednym z ce-
lów towarzyszących. Celem głównym 
powinno być zorganizowanie imprezy 
wyjątkowo rozpoznawalnej, na bardzo 

wysokim poziomie profesjonalizmu, 
która przyciągnęłaby media, menedże-
rów branży oraz osoby zainteresowane 
nowościami, nowinkami technicznymi 
oraz najnowszymi rozwiązaniami 
w dziedzinie stomatologii. W aspek-
cie strategicznym – w długim okresie 
czasu – takie rozwiązanie przyniosło-
by korzyści wszystkim producentom 
i dystrybutorom.

Może tego typu imprezą staną się 
z biegiem czasu targi CEDE przeniesio-
ne do Poznania?

Najbliższe miesiące przyniosą odpo-
wiedzi na niektóre pytania dotyczące 
naszej branży, głownie jeśli chodzi 
o imprezy targowe, a ja z przyjemnością 
będę Państwa informował o wszystkim 
w kolejnych felietonach. 
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