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Plackers deltar på Swedental: ”Tillsammans kan vi skapa 

bättre folkhälsa” 

Den 13-15 november deltar Plackers för nittonde gången på Swedental – den mest intressanta 

mötesplatsen för dentalbranschen i Sverige. Mässan är ett viktigt tillfälle för Plackers att möta 

tandvårdsprofessionen, kunder och samarbetspartners. 

– Vi vill bygga relationer för att gemensamt sätta specifikt fokus på förbyggande munvård, göra 

ämnet mer angeläget i samhällsdebatten och få fram långsiktiga lösningar för bättre folkhälsa, 

säger Stefan Hansson, vd på Plackers. 

Swedental är Sveriges största dentalmässa med över 

10 000 besökare och 170 utställare, vilket Plackers 

använder till att få en aktuell och komplett bild av den 

odontologiska forskningen, men även ta del av 

produktnyheter och den dentala 

verksamhetsutvecklingen. Just nu sker förändringar i 

branschen, exempelvis en utredning om jämlik 

tandhälsa, införande av nationella riktlinjer och nya 

vägar för kunskapsstyrning vilket Plackers arbetar för 

att vara med och påverka.  

– På Swedental får vi direkt respons på vår egen verksamhet och kan ha en dialog med professionen 

om framtiden inom munhälsa och hur Plackers ska fortsätta utveckla produkterbjudandet. 

Varumärkesleverantörer har mycket att erbjuda både tandvården och patienter. Genom att 

samarbeta med kliniker och beslutfattare kan Plackers vara med och öka kunskapen om 

mellanrumsrengöring och vara med att ta fram nya lösningar för en bättre munhälsa i Sverige. I 

Plackers monter A04:40 kan besökarna prata munhälsa och ta del av mässerbjudanden.  

– Ett besök i Plackers monter ska vara både givande och underhållande. Därför planerar vi att ha ett 

lyckohjul där man kan vinna Plackers-produkter och vi kommer även ha särskilda mässerbjudanden. 

Vårt viktigaste mål är att få igång en större diskussion om munhälsa och kopplingarna till folkhälsa, 

säger Stefan Hansson, vd Plackers. 

 

När: 13–15 november  

Var: Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö, 125 80 Stockholm    

Mässplats: A04:40 

Mer information om Swedental  

För ytterligare information: 
Stefan Hansson, vd Plackers Scandinavia, tel: +46 (0)768-04 03 00, stefan@plackers.se  
Magnus Sjöbäck, presskontakt, tel: +46 (0)70-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se 

 

Stefan Hansson, vd för Plackers. 
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