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O projeto  
em dois  
pontos chaves

Uma parceria inédita  
com o líder mundial  
na indústria

Uma aceleração 
do nosso crescimento 
na China

ANTHOGYR INICIA PARCERIA ÚNICA 
COM A STRAUMANN A FIM DE IMPULSIONAR 
SEU CRESCIMENTO.

Hoje a ANTHOGYR dá um novo passo a frente. Estou feliz e orgulhoso em anunciar nossa 
parceria com a Straumann, líder mundial em soluções para implantodontia e prótese dental. 
Há muitos anos a ANTHOGYR está em forte crescimento e tornou-se um Key-Player no 
mercado da implantodontia dentária.
O nosso objetivo é acelerar esse crescimento em linha com nossa estratégia de Prime Mover. 
Este é o significado de nosso acordo com a Straumann, que é uma oportunidade de 
aceleração fantástica para a ANTHOGYR.
A ANTHOGYR irá conceder a Straumann o desenvolvimento de negócios Axiom® e Simeda® 
na China. Desenvolvemos ativamente o mercado chinês durante vários anos. Nossos 
produtos, know-how e reputação da marca são agora bem reconhecidos neste país.
Esta parceria e este grande investimento feito pela Straumann, nos permitirá expandir 
rapidamente neste segmento que se encontra em rápido crescimento.
Esta aliança única vai fornecer a ANTHOGYR uma grande oportunidade de se beneficiar da 
plataforma de distribuição Straumann Instradent. Isso está abrindo novas oportunidades de 
negócios em outros mercados, bem como possibilidades de sinergias tecnológicas.
Finalmente, esta parceria enfatiza todo o reconhecimento do nosso know-how e 
compromisso com a indústria da saúde dental.
Hoje, a nossa estratégia, independência, agilidade e governança familiar permanecem 
inalteradas.
Então, vamos acelerar nosso crescimento em um mercado em constantes mudanças, 
implantando a nossa estratégia Prime Mover na Implantologia.
Estou mais entusiasmado do que nunca para dividir esta aventura emocionante com todos 
vocês!
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Este acordo deve efetivamente ter início no final de março
e terá os seguintes termos: por um lado, a Straumann irá 
adquirir uma participação minoritária na nossa empresa. 
Por outro lado a ANTHOGYR vai construir uma parceria 
estratégica com a Straumann para desenvolver as soluções 
Axiom   e Simeda   na China.

Uma oportunidade chave para unir forças com a líder 
mundial neste campo, ainda preservando na ANTHOGYR os 
principais pontos fortes: inovação, flexibilidade e indepen-
dência. Esta parceria demonstra um reconhecimento 
pleno das realizações da ANTHOGYR, dos produtos de alta 
qualidade, know-how e equipe talentosa.

®

A parceria com a Straumann na China vai acelerar o 
crescimento da ANTHOGYR neste mercado, pois se 
beneficia da presença significativa da Straumann 
neste país.

Além disso, a ANTHOGYR vai se benefeciar de novas 
oportunidades de desenvolvimento de negócios 
através do acesso à plataforma de multi-marca do 
Grupo Straumann para implantes dentários e próte-
ses, Instradent. Graças a esta parceria, as sinergias 
tecnológicas e de negócios irão continuar a ser 
desenvolvidas entre ambas as partes.   
 

A ANTHOGYR é uma fabricante francesa com 70 anos 
de idade e continuará a ser uma empresa familiar indepen-
dente, que provou ser capaz de crescer no mundo todo. A 
estratégia, visão e governança da ANTHOGYR perma-
necem inalteradas. A empresa mantém sua flexibilidade 
e capacidade de inovação como o seu DNA.

A ANTHOGYR prossegue a sua estratégia de Prime Mover 
fortalecendo, mais do que nunca, a sua ambição de se 
tornar o líder no segmento de mercado de valor. 
 
 


