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DE CRESCIMENTO
190%

VOLUME DE NEGÓCIOS
2010: 17,9 milhões de euros

2013: 34 milhões  
de euros

UMA ÁREA INDUSTRIAL DE

9 400 m2

330
FUNCIONÁRIOS

65 AN0S
DE EXPERIÊNCIA

 9 filiais Presença nos 5 continentes,
em mais de 100 países

46%

França

23%

Europa
(+Leste Europeu)

14%

Ásia

11%

América
(EUA + América Latin)

6%

África
Oriente Médio

Em 2010, a Anthogyr decidiu acelerar o seu crescimento para se impor 
no mercado da implantodontia e manter a sua autonomia.
Após quatro anos de desenvolvimento cuidadoso e um empenho 
constante das equipes, o nosso grupo soube tornar-se uma empresa 
atuante com visibilidade e reconhecida internacionalmente.
Consciente desses resultados, a Anthogyr renova as suas ambições.
Hoje, desafiamos os líderes do setor, propondo uma oferta completa e de 
alto valor agregado.
Aproveitando a nossa experiência e as nossas competências, 
implementamos uma dinâmica de inovação visando a concepção de 
soluções ainda mais diferenciadas, tanto ao nível tecnológico dos 
produtos como da qualidade dos serviços.
Este eixo estratégico tende a proporcionar aos profissionais e 
laboratórios sempre mais conforto e serenidade na sua prática cotidiana.
Por esse motivo, mantemos com cada um, mais do que uma relação 
de cliente, uma verdadeira colaboração. Trabalhamos ao seu lado para 
compreender e responder melhor às suas necessidades.  
Esta proximidade, apoiada pelas nossas filiais em todo o mundo,  
é um dos trunfos poderosos da nossa marca.
Mais do que nunca, as nossas perspectivas são as suas: oferecer  
bem-estar ao maior número de pessoas e reinventar a implantodontia  
do futuro.
 
Eric GENEVE
Presidente e diretor geral

editorial

À PERSPECTIVA”DO DESEMPENHO“
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A evolução do 
grupo cria novos 
desafios. Entre 
investimentos, 
inovações e 
colaborações,  
a Anthogyr está cada 
vez mais voltada para 
o futuro.
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ANTHOGYR:

Anthogyr reinventa a sua embalagem para implantes!

UM CONJUNTO DE AÇÕES”

atualidades

“ Para acompanhar o seu desenvolvimento 
e ilustrar o seu posicionamento como uma 
referência no mercado da implantodontia, o 
grupo promove a evolução da própria imagem.
Um novo logotipo, mais visível, foi inserido 
sobre todos os produtos e impõe-se em relação 
aos concorrentes. Ele é também mais legível 
com uma tipografia espessa e principalmente 
uma maiúscula que se distingue como uma 
marca no estilo "monograma" facilmente 
reconhecível. A assinatura que o acompanha 
tra-se também para sublinhar a audácia 
e a dinâmica da inovação, qualidades que 
caracterizam a Anthogyr: "Prime mover in 
implantology". Se a nossa identidade gráfica 
se altera, os nossos valores permanecem os 
mesmos, naturalmente: exigência, respeito, 
proximidade e independência. 

A Anthogyr se afirma a olhos vistos! 

  *  Condições gerais de garantia Anthogyr  
em www.anthogyr.com.br

** Prestação reservada aos profissionais.
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Elaborada para todas as 
restaurações múltiplas 
parafusadas sobre 
implantes Axiom® REG 
e Axiom® PX, a gama 
Multi-Unit® responde 
às mais complexas 
situações clínicas: 
extração, implantação 
e colocação em carga 
imediata. A gama 
ergonômica divide-se 
em uma família de 
pilares retos e angulares 
com plataforma comum 
de Ø 4,8 mm, e um 
tipo de pilar reto com 
plataforma estreita  
de Ø 4,0 mm.

Para acompanhar 
permanentemente os seus clientes 
e lhes garantir uma serenidade 
total na sua prática cotidiana, a 
Anthogyr desenvolveu Serenity®. 
Esse serviço único de garantia 
comprova a qualidade de todas as 
soluções propostas.
Ele cobre integralmente o 
procedimento de restauração 
protética, tendo sido concebido 
para manter e reforçar os elos de 
confiança com os profissionais 
parceiros (implantodontistas, 
correspondentes e laboratórios  
de prótese).

Os grandes princípios do programa  
Serenity®*: 
-   Reembolsado 2 vezes em caso 

de defeito mecânico de um 
componente

-  Garantia vitalícia para o titânio ou 
o cobalto-cromo

-  Garantia de 5 anos para o zircônio
-  Compromisso Simeda** : 

disponibilização do material 
cirúrgico e assistência em caso de 
falha do plano de tratamento com 
um componente protético

-  Serenidade para todos: cobertura 
de todos os profissionais de 
saúde envolvidos na restauração 
protética. 

Serenity®: um programa exclusivo 
uma implantodontia 100 % confiável

Multi-Unit®, a nova 
gama de pilares 
para Axiom® REG  
e Axiom® PX

Espaço e eficácia
A nova embalagem dos implantes vem 
dentro de um blister transparente 
e em uma caixa de papelão 
cuja forma retangular facilita a 
arrumação no armário. Ele dispõe 
de uma abertura frontal previamente 
recortada e de quatro etiquetas de 
rastreabilidade reposicionáveis para 
o acompanhamento do dossiê do 
paciente. Concebido por profissionais, 
este acondicionamento otimiza a 
organização dos estoques em termos 
de espaço e legibilidade: uma cor 
por diâmetro e um pictograma por 
implante. 

Graças à sua ergonomia e ao seu design, a nova 
solução de embalagem para implantes Axiom®  
e Anthofit® facilita e assegura as manipulações  
dos profissionais.
Do armazenamento no armário até a colocação na boca, 
esse novo conceito de embalagem multiplica  
as vantagens. 

Simplicidade e desempenho em um dispositivo 
patenteado 
Com um sistema de pinças em titânio, ele imobiliza  
o implante quando a tampa está fechada e permite,  
se necessário, reposicioná-lo no seu estojo durante  
o procedimento. A base mais ampla reforça por sua vez 
a estabilidade no campo operatório.
Uma verdadeira evolução para a colocação de implantes 
em uma posição pós-extração ou quando é necessário 
adaptar a perfuração do alvéolo.
A embalagem pode ser aberta com uma só mão e 
a remoção do implante é feita diretamente com o 
contra-ângulo, sem o porta-implante. Um parafuso de 
cobertura é fornecido (ou "plug" para o Axiom® 2.8), 
ele está posicionado dentro da tampa da embalagem 
e pode ser extraído com uma simples tração. O código 
inteligente de seis cores ajuda a identificar rapidamente 
os diferentes diâmetros de implantes.



6
7

A experiência e a exigência de cada 
um contribuem para a reputação de 
todas as soluções. Competências 
múltiplas são exercidas 
cotidianamente. Dessa forma,  
por trás das mínimas peças 
encontram-se o rigor e a precisão 
da produção. Apresentação do 
serviço por Sonia ROSEREN, 
operadora no centro de usinagem 
há 9 anos.

visão

“ AO LADO DA PRODUÇÃO”IMERSÃO 
Mais do que um grupo,  
a Anthogyr é uma equipe.

Dando forma à matéria.

O papel de Sonia, encarregada 
de gerir a revitalização e 
o acompanhamento da 
fabricação de um parque de 
oito máquinas. "Eu atuo quando 
os programadores finalizam 
os programas e lançam para a 
produção. Eu acompanho, por 
exemplo, à transformação de 
uma barra de titânio em um pilar 
protético". 

Tomada de posição, primeiro ponto.

O ritual é sempre o mesmo quando ela chega: "Eu faço um controle 
apurado. Eu tomo conhecimento da série em curso que pode ser de 200 
a 2000 peças, observo a criticidade, os ritmos e planejo as verificações". 

Uma missão de precisão.

A operadora cuida do bom 
andamento da produção 
e assegura que as peças 
correspondam perfeitamente ao 
caderno de encargos. "Há gamas 
de controle a preencher, o que 
impõe de uma a várias leituras 
por hora. É preciso ter muita 
concentração porque trabalhamos 
ao nível de mícron e as tolerâncias 
são muito pequenas. Se eu 
constato alguma irregularidade, 
falo com o meu programador 
com quem trabalho com toda 
confiança".

Um trabalho em equipe.

A atividade da Anthogyr não é banal 
para a Sonia. "Eu gosto de usinar 
peças odontológicas.Eu tenho  
orgulho de contribuir indiretamente 
para o tratamento das pessoas".

Um trabalho em equipe.

Algumas dimensões que a 
Sonia não pode medir (em 
3D, por mesuroscópio ou 
retroprojeção de luz) são 
determinadas em parceria 
com um serviço anexo.  
"Eu colaboro também com 
as outra unidades". Quando 
envio a minha produção, as 
peças passam aos polos 
de lavagem, rebarbação, 
controle, montagem, 
expedição e às vezes 
esterilização".

Desde março de 2014, o grupo conta 
com uma nova filia: Anthogyr Beijing 
Medical Device Co., Ltd.
Foi uma implantação estratégica  
em um país que está em vias de 
tornar-se o primeiro mercado 
odontológico da Ásia.

 

À procura de produtos inovadores 
de alto valor agregado, os 
profissionais chineses mostraram-se 
particularmente sensíveis ao "savoir-
faire" francês proposto pela Anthogyr.
À frente da filial, Richard Liu dirige uma 
equipe de excelência em competências 
complementares.
Juntos, eles trabalham para apresentar 
os produtos Anthogyr, mas também 
para prestar um excelente serviço de 
distribuição e de formação.
Para facilitar o alcance desses objetivos 
e otimizar os fluxos internos do grupo, 
a filial chinesa foi a primeira a se 
beneficiar da implantação do novíssimo 
ERP da Anthogyr.
Enfim, o portal da Anthogyr em chinês 
lançado no outono deste ano comprova 
o empenho nesse mercado! 

26-29 DE NOVEMBRO DE 2014
Salão ADF
França - Paris

28-29 DE NOVEMBRO DE 2014
Salão Implant Expo
France - Paris

27 DE NOVEMBRO DE 2014 
Simpósio Anthogyr “Setor 
digital e implantodontia”
França - Paris

ENCONTROS”OS PRÓXIMOS “
28-29 DE NOVEMBRO DE 2014
Salon Implant Expo
Alemanha – Düsseldorf

22-25 DE JANIERO DE 2015
CIOSP - «Congresso 
Internacional de Odontologia» 
São Paulo - Brasil 

10-14 DE MARÇO DE 2015
Salão IDS
Alemanha - Colônia

3-6 DE JUNHO DE 2015
Salão EuroPerio
Inglaterra - Londres

1-3 DE OUTUBRO DE 2015
IN - «Congresso Latino-
Americano de Osseointegração» 
São Paulo - Brasil

Mais informações em www.anthogyr.com.br

atualidades

Anthogyr China: a nona filial   
                               do grupo instala-se em Pequim



E O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO”A INOVAÇÃO “
em 
foco

«Como integramos todos os componentes  
de desenvolvimento Anthogyr e Simeda, 
podemos lançar um produto novo com  
agilidade, dentro de prazos muito curtos.»

Diferenciar-se
antecipando a implantodontia do futuro…
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8%
DO VOLUME DE 
NEGÓCIOS
INVESTIDOS EM P&D

36
PATENTES
REGISTRADAS

12 PESSOAS 
    NO ESCRITÓRIO DE 

ESTUDOS
1 LABORATÓRIO E
ATELIÊ DE PROTÓTIPOS

O objetivo é ambicioso, as equipes da 
Anthogyr estão empenhadas para o 
atingir.
A inovação como ponto de foco para o 
grupo está no centro da sua estratégia. A 
pesquisa de soluções inéditas de elevado 
valor agregado está voltada para o futuro 
e divide-se em produtos e serviços.
Em foco: informação sobre essa dinâmica 
com Benoit Chauvin, diretor de P&D.

Inovar: uma etapa-chave?
Claro, isso faz parte da história do 
grupo e do seu desenvolvimento.
Do lançamento de implantes com 
marca própria nos anos 90 até a 
aceleração da comercialização 
internacional dez anos mais tarde, a 
Anthogyr tornou-se uma personagem 
mundialmente reconhecida da 
implantodontia. O objetivo atualmente 
é desafiar os líderes do setor cujas 
soluções permanecem convencionais.
 

A inovação é, portanto, uma alavanca 
potente, um fator de diferenciação no 
qual nos apoiamos para captar novas 
correntes de negócios e reforçar as 
relações com os nossos clientes.
Nós visamos "agitar" o mercado, 
criando uma oferta mais atraente, mais 
técnica e mais ética.
Ainda há muito a imaginar para facilitar 
o cotidiano dos profissionais e oferecer 
bem-estar a um número maior.

 

Qual é a posição da Anthogyr?
O objetivo é propor produtos acessíveis, 
conservando uma qualidade premium. 
Reforçando a dimensão Inovação,  
nós aproveitamos os nossos trunfos.  
A força de uma empresa de porte 
médio como a nossa é a agilidade e 
eficácia nas colaborações internas e 
nas tomadas de decisão.
A nossa aptidão para nos adaptação 
permite-nos ser mais reativos e 
também mais audaciosos. O polo de 
P&D está em contato direto com o 
marketing e o setor industrial. Como 
integramos todos os componentes de 
desenvolvimento Anthogyr e Simeda, 
podemos lançar um produto novo 
com agilidade, dentro de prazos muito 
curtos.
Nós estamos também muito próximos 
dos nossos clientes. Os chefes de 
projeto e eu mesmo vamos até os 
profissionais, damos assistência às 
cirurgias e fazemos observações. 
Isso nos permite entender melhor as 
situações clínicas frequentemente 
complexas, testar as práticas em 
contato direto no local. 
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Poderia apresentar os eixos que vocês 
trabalham?
Nós organizamos tudo em torno de 
três temáticas. A primeira reúne 
as pesquisas sobre materiais e 
tratamentos de superfícies em 
que alguns eixos são conduzidos 
em colaboração com os parceiros 
exteriores.
A segunda refere-se ao design do 
produto e às suas funcionalidades.
Finalmente, a terceira e a mais recente 
investiga as ferramentas numéricas 
que servem à personalização das 
restaurações protéticas.

  
Desde 2012, ano de aquisição da filial 
luxemburguesa Simeda especializada 
na concepção CAD-CAM de próteses 
personalizadas, nós desenvolvemos 
dispositivos de última geração que 
permitem atingir um alto nível de 
precisão que garantem uma estética e 
uma durabilidade irrepreensíveis.
O conjunto desses eixos contribui para 
aumentar a eficácia e o bem-estar. 
Com as nossas soluções, menos 
invasivas, reduzimos o desconforto do 
paciente, o tempo de intervenção para o 
profissional e o custo das operações.

Em que contexto surge uma inovação 
Anthogyr? 
Mais do que para outro processo, a 
inovação resulta de uma visão voltada 
para o futuro, compartilhada pelos 
funcionários. É uma cultura que se 
alimenta de todas as competências. 
O polo de P&D trabalha em estreita 
colaboração com os outros serviços do 
grupo. Todos estão reunidos em torno 
de um objetivo comum através de um 
funcionamento em modo de projeto.
Na fase da concepção, a equipe 
dedicada está à procura das novas 
tecnologias nas conferências, salões 
e junto aos clientes. É preciso estar 
atento para identificar e antecipar as 
ofertas do futuro.
Um acompanhamento normativo e 
regulamentar é também indispensável. 
Essas restrições influem sobre a 
concepção e a fabricação. Em seguida, 
a propriedade intelectual intervém 
a fim de proteger as inovações 
potenciais.

Concretamente, como se passa da 
ideia ao mercado?
A inovação elabora os conceitos dos 
quais o marketing buscará, aqueles 
que atenderão as futuras necessidades 
de mercado analisadas. Quando um 
conceito é mantido, elabora-se um 
caderno de encargos.
O chefe de projeto conduzirá então 
cada etapa até a comercialização.
A partir das problemáticas profissionais 
e apoiando-se na experiência da 
Anthogyr, os nossos engenheiros 
concebem um produto de elevado 
valor agregado. Um protótipo será 
criado e, em seguida, testado no nosso 
laboratório de ensaios antes de iniciar 
a sua industrialização. O trunfo do 
grupo é a realização interna de todas 
essas atividades. Os ensaios clínicos 
por sua vez são realizados em estreita 
colaboração com os profissionais.

«Na fase da concepção, a equipe  
dedicada está à procura de das novas 
tecnologias nas conferências, salões 
 e junto aos clientes.»

Foco
nas redes promotoras de inovação

"Para favorecer o surgimento de 
projetos inovadores, a Anthogyr entrou 
em diferentes consórcios europeus, 
polos de competitividade e aglomerados 
que reúnem laboratórios, indústrias e 
universidades, tais como I-care (no setor 
da saúde) e Techtera (especializado em 
tecidos e materiais flexíveis).  
Todas essas personagens trabalham em 
torno de temáticas comuns.
Paralelamente, a Anthogyr e o INSA 
(Instituto Nacional de Ciências Aplicadas) 
de Lyon criaram um laboratório comum, 
chamado LEAD (Laboratório de Excelência 
em Aplicação Dentária).
Os trabalhos de pesquisa que começaram 
em outubro de 2014 vão disponibilizar 
as nossas competências respectivas e 
acelerar o aparecimento de resultados", 
explica Benoit Chauvin.

Os profissionais e laboratórios são 
então plenamente incluídos na 
primeira etapa de inovação?
Podemos falar até mesmo de uma 
cooperação, já que eles participam do 
desenvolvimento dos produtos graças 
às pesquisas do serviço de marketing. 
Eles são bastante interrogados para 
validar os conceitos que planejamos 
elaborar e intervêm diretamente 
durante os ensaios clínicos testando os 
produtos nos seus pacientes.
As nossas equipes vão aos seus 
consultórios e assistem às operações.
Nós trabalharmos com relações 
humanas mais do que com relatórios 
em papel, limitando assim a perda de 
informações e capitalizando nesses 
retornos.

Esta interação no intercâmbio entre 
o serviço de P&D, o marketing e 
os nossos clientes reflete-se nas 
funcionalidades dos nossos produtos.
Podemos também sublinhar a 
importância das prestações de 
serviços, facilitando a apropriação das 
nossas inovações.
Nós dispomos em Sallanches de uma 
sala de trabalhos práticos e de blocos 
de cirurgia dedicados à formação dos 
profissionais. 

«Esta interação no intercâmbio 
entre o serviço de P&D, o marketing 
e os nossos clientes reflete-se nas 
funcionalidades dos nossos produtos.»



  

encontro

Encontro com os profissionais 
entusiastas e envolvidos junto à 
Anthogyr.

O CONSULTÓRIO EM 
NÚMEROS

43 PESSOAS, DAS QUAIS

  3 DENTISTAS ASSOCIADOS
AOS DOUTORES DURIF
TODOS PROFISSIONAIS GERAIS, 
MAS COM SETORES  
DE COMPETÊNCIAS
COMPLEMENTARES
(IMPLANTODONTIA, ORTODONTIA,
PERIODONTIA, ENDODONTIA)

11 PROTESISTAS

Vinte anos de parceria 
em benefício de todos os 
profissionais
Para Gilles Durif: "Ao longo 
dos anos, a Anthogyr soube 
aumentar a sua oferta. No 
início, havia somente um tipo 
de implante, o octógono interno 
ASI, depois foram concebidos 
hexágonos externos. Foi um 
desenvolvimento conjunto 
com as equipes do grupo num 
clima familiar. O objetivo era 
trabalhar juntos, nós éramos os 
contratantes e a Anthogyr estava 
aberta às nossas propostas.
Charles está também envolvido, 
junto com uma dezena de 
colegas, num comitê científico 
instaurado há alguns anos.
Paralelamente, nós realizamos 
várias demonstrações de 
colocação de implantes e 
eu continuo, aliás, a realizar 
sessões de formação em 
Sallanches. 

E GILLES DURIF”
OS DOUTORES  CHARLES“
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Como a pesquisa e o desenvolvimento 
de soluções ideais não é possível sem os 
profissionais da área, a Anthogyr reuniu 
ao seu redor as melhores competências. 
O grupo apoia-se numa rede de 
implantodontistas que compartilham um 
mesmo nível de exigência. Instalados 
em Chambéry, na Savoia, os doutores 
Charles e Gilles Durif são há mais de 
vinte anos tão fiéis quanto empenhados 
nessa parceria.
Leia para maiores explicações.

Uma história de pai para filho e neto
Impossível falar da carreira destes dois 
irmãos, sem abrir o álbum de família. 
Tudo começa em 1953, primeiro ano de 
exercício da profissão de dentista para 
o doutor Louis Durif.
No início dos anos oitenta, Charles e, 
em seguida, Gilles abraçam a profissão 
e reúnem-se ao pai. "A terceira geração 
dá continuidade, já que o meu filho 
Vincent e a sua esposa Virginie Gauthey 
exercem agora também ao nosso lado", 
anuncia Charles Durif. Atualmente, o 
consultório conta com quarenta e três 
pessoas e inclui um laboratório e duas 
salas de cirurgia. Essa infraestrutura 
permite uma grande capacidade de 
atendimento e o tratamento de casos 
complexos.

Do início da implantodontia às 
primeiras mudanças com a Anthogyr

"A atividade implantológica começou 
no início dos anos 80. O associado do 
nosso pai, TURIGLIATTO, foi quem 
começou. Ele trabalhava com as 
lâminas da Linkow e os discos de 
implantes da Scortecci. Com Charles, 
nós demos início à nova geração da 
implantodontia em 1988", lembra Gilles 
Durif. "A parceria com a Anthogyr 
começou em 1992. Como éramos os 
pioneiros em número na colocação 
de implantes e estávamos instalados 
próximos da sede, tornamo-nos 
referências da sociedade. Utilizamos a 
título experimental os implantes ASI, 
paralelamente com os Brånemark e os 
IMZ da Friatec", prossegue ele.

"Evidentemente, tínhamos confiança 
nesse produto já que a Anthogyr 
fabricava já em como  
subcontratada para grandes 
marcas. Além disso, nós 
abandonamos rapidamente as 
outras marcas para trabalhar 
quase exclusivamente com 
o grupo Anthogyr", completa 
Charles Durif.

A revolução do Axiom®

Se tivessem que escolher a 
solução Anthogyr que marcou mais 
significativamente a sua prática 
profissional, os doutores Charles e 
Gilles Durif se manifestariam em 
uníssono pelo conceito Axiom.

"Nós fizemos os ensaios clínicos 
do 2.8. Hoje, eu uso praticamente 
só os implantes Axiom. É um 
produto que atende a 95 % das 
situações clínicas. Eu sempre 
disse às equipes Anthogyr que era 
necessário encontrar a solução 
mais simples, prática e reprodutível 

para o profissional. Com o Axiom, 
qualquer que seja o tipo de 
implante, as peças protéticas são 
as mesmas. Eu continuo aliás 
convencido de que as práticas do 
futuro tenderão a recorrer a um 
mínimo de instrumentos",  
conclui Charles Durif.

Consultório DURIF - 73000 Chambéry - Tél : +33 (0)4 79 33 99 88

«Eu continuo, aliás, a realizar  
sessões de formação  
em Sallanches.»
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Com a criação 
dessa sétima 
filial, a Anthogyr 
estende o seu 
alcance comercial 
e afirma a sua 
posição no cenário 
internacional da 
Implantodontia.

Exportando a sua oferta para 
os mercados belga e holandês, 
a Anthogyr enfrenta um grande 
desafio. Para o enfrentar, a 
filial conta com a experiência 
do seu diretor geral, Aarnaud 
Schiettekatte. Consciente dos 
dez anos passados na Bélgica 
dentro da empresa Dentsply, 
um dos líderes mundiais da 
odontologia, ele aproveitou o 
seu conhecimento no setor 
para reunir uma equipe eficaz 
e convencer novos clientes. 
Retorno a uma implementação 
vencedora. «Benelux é um mercado maduro, monopolizado  

pelos gigantes, onde não se esperam novos 
participantes.»2013
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Uma filial 100% integrada, um 
argumento decisivo 

"Benelux é um mercado maduro, 
dominado pelos gigantes, onde não 
se esperam novos participantes. 
Para se impor, é estratégico não ser 
apenas um revendedor, mas sim uma 
filial, especialmente nesse setor da 
implantodontia que se refere diretamente 
à saúde do paciente. Os profissionais 
precisam de confiança", afirma Aarnaud 
Schiettekatte. Os 65 anos de experiência 
do grupo representam uma garantia 
de confiança reforçada durante a visita 
da sede em Sallanches."Em torno de 
sessenta clientes foram convidados, 
todos ficaram impressionados com a 
qualidade da produção e o entusiasmo 
das equipes".
.

Uma estratégia comercial empregada 
mais perto dos clientes 

A solução da Anthogyr é um primeiro 
elemento diferenciador, já que 
nenhuma empresa propõe essa gama 
completa. As soluções de alto valor 
agregado cujos preços são adaptados 
ao contexto econômico são sedutoras.  

"Estar presente nos países visados 
constitui outro trunfo. Isto nos 
permite entender detalhadamente as 
necessidades dos clientes. Reunindo 
essas informações, a nossa filial 
envolve-se em projetos em comum 
com o grupo, como o desenvolvimento 
do programa Serenity®".

Ofertas atraentes para resultados 
eficazes 

"Nós oferecemos propostas que 
permitem que os profissionais testem 
os nossos produtos e limitem os seus 
investimentos.
Nós fizemos, por exemplo, uma 
avaliação da colocação de um implante 
Axiom® e da sua restauração protética.
O resultado foi muito positivo: a taxa de 
satisfação do ensaio atingiu 90 %,  
e 70 % dos interessados adquiriram em 
seguida as nossas soluções. Para uma 
marca que eles não conheciam antes,  
é realmente notável".
As vendas da filial confirmam esses 
números. Em 2014, elas deverão 
quadruplicar em relação ao ano 
precedente. Para 2015, a Anthogyr 
Benelux visa um desenvolvimento que 
reflete esse crescimento e ambiciona 
dobrar os seus resultados.
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Particularidades  
dos mercados

"Enquanto a Bélgica está próxima  
do modelo francês, uma dinâmica 
distinta caracteriza os Países Baixos. 
A organização dos consultórios 
dentários e as políticas de pagamento 
são diferentes, especialmente no 
tratamento das pessoas edêntulas  
com ajuda de implantes. A fim de 
provar a eficácia do sistema Axiom® 
para este tipo de paciente e de refinar 
a iniciativa comercial, lançamos, com 
a ajuda do departamento clínico da 
Anthogyr, um estudo multicêntrico 
junto a vários profissionais 
holandeses", precisa Aarnaud 
Schiettekatte. 



Anthogyr Inc. 
USA

Anthogyr 
Do Brasil

Anthogyr
Italia

Anthogyr
Iberica

www.anthogyr.com.br

PELOS 5 CONTINENTES

Anthogyr GmbH 
Germany

9 FILIAIS

Anthogyr
China

100 PAÍSES 
D I S T R I B U Í D O S

Simeda 
Luxembourg

Anthogyr
Benelux

ANTHOGYR DO BRASIL
Rua Cubatão, 86 cj 404 - Vila Mariana
04013-000 - São Paulo/SP - Brasil
Fone: +551132841804

Anthogyr
France


