PERSBERICHT

Heraeus Kulzer wordt Kulzer
Herontdek een betrouwbare partner
Haarlem, 18 mei, 2017 – Vanaf 1 juli 2017 zal dentaal fabrikant Heraeus
Kulzer onder zijn nieuwe naam “Kulzer” verder gaan. Met het sterke
moederbedrijf Mitsui Chemicals, zal de in Hanau (Duitsland) gevestigde
firma haar diensten en ontwikkelingen blijven uitbreiden. Het nieuwe
uiterlijk en logo van Kulzer is in maart, tijdens de International Dental Show
(IDS) in Keulen, voor het eerst aan de wereld getoond. U kunt nu al een
kijkje nemen op de www.kulzer.nl.

Drieënhalf jaar geleden nam het Japanse Mitsui Chemicals Group de dentale
divisie van Heraeus over. Deze acquisitie leverde nieuwe marktmogelijkheden
op voor Heraeus Kulzer en genereerde nieuwe geografische en technologische
samenwerking. Door de aankomende naamswijziging zal het bedrijf zich volledig
afscheiden van haar vorige eigenaar en streeft Kulzer naar nieuwe groei. Mitsui
Chemicals ondersteunt Kulzer volledig in haar nieuwe strategie en de ambitieuze
uitbreiding op het gebied van producten en diensten. De basis voor het succes
zullen dezelfde sterke punten zijn die Heraeus Kulzer tot de succesvolle
onderneming vandaag de dag gemaakt hebben: sterke samenwerking met
gebruikers, dealers en universiteiten, alsmede efficiënte oplossingen voor
tandartspraktijken en laboratoria.
Giving a hand to oral health
“We zullen de betrouwbare partner blijven voor alle dentale professionals”;
benadrukt Novica Savic, Hoofd Marketing bij Heraeus Kulzer. “Ons doel is voor
onze gebruikers de beste oplossingen bieden zodat zij hun patiënten optimale
mondgezondheid en welzijn kunnen bieden op de meest veilige, comfortabele en
kostenbesparende manier. Daarom blijven wij voortdurend ons portfolio
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uitbreiden. In de toekomst zullen wij ons vizier richten op nieuwe diensten voor
onze klanten, met de nadruk op de digitale kansen voor tandartspraktijken en
laboratoria. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee samen zullen groeien.”
Onthulling van het nieuwe logo op de IDS in Keulen
Tijdens de IDS heeft Kulzer nieuwe materialen, technologieën en diensten voor
meer kostenbesparende processen gepresenteerd en is ook de nieuwe Kulzer
look wereldkundig gemaakt! De naamsverandering heeft uiteraard geen effect
op de bestaande samenwerking. U zult blijvend toegang hebben tot het gehele
portfolio aan hoogwaardige dentale producten en dezelfde contactpersonen
behouden. Voor meer informatie over de naamswijziging en nieuwe strategie,
neem

een
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op
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facebook
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https://www.facebook.com/kulzer.benelux

Afbeelding

Fig. 1: Het ronde tandsymbool is onderdeel van het nieuwe Kulzer logo.

(Figure released for the use in print and online media)
(Picture credits: ©Heraeus Kulzer)
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Over Heraeus Kulzer
Heraeus Kulzer GmbH is een van ’s werelds belangrijkste ondernemingen in de dentale
industrie met het hoofdkantoor in Hanau (Duitsland). De divisies Dental Materials en
Digital Services bieden tandartsen en tandtechnici een uitgebreid assortiment producten
op het gebied van esthetische en conserverende tandheelkunde, prothetiek,
parodontologie en digitale tandheelkunde. Heraeus Kulzer heeft meer dan 1.500
medewerkers in dienst en is op 26 verschillende locaties over de hele wereld gevestigd.
Heraeus Kulzer staat voor uitstekende service, kwaliteit en innovatie.
Heraeus Kulzer maakt sinds juli 2013 deel uit van het Japanse concern Mitsui
Chemicals. Mitsui Chemicals Inc. (MCI), dat in Tokio is gevestigd, is met 137 vestigingen
en meer dan 14.300 werknemers actief in meer dan 27 landen. MCI produceert
innovatieve en praktische chemische producten voor de auto-, elektronica- en
verpakkingsindustrie, evenals voor andere sectoren, zoals milieubescherming en
gezondheidszorg.

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved. “Heraeus” is a registered trademark of Heraeus Holding GmbH
used under a temporary license granted by Heraeus Holding GmbH. Neither Heraeus Holding GmbH nor any of its
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