
A sokszínűségéről híres Komet egy speciális Endo-kampánnyal 
szeretne szélesebb körben is ismertté válni. Marcus Haynert, a Komet 
Endo-termékmenedzsment csoportvezetője elmondta, mi rejtőzik az 
ötlet mögött.

A Kometet mindenki a forgóeszközök egyik legtekintélyesebb 
gyártójaként ismeri világszerte. Szeptember óta öntudatos reklám-
kampánnyal mutatkozik be a lemgoi gyártó: A Komet Endo.

Valójában a vállalat az elmúlt években már bizonyított az Endo-piacon, a 
cég több mint 90 éves történelme során összegyűjtött fogászati know-
how- jának köszönhetően. Azért is kutattak és fejlesztettek intenzíven a 
Komet-nél, hogy a termékportfóliót és a szervizt lépésről lépésre 
kiépítsék, és optimálisan tudják azt a piaci igényekhez igazítani. Így ez a 
termékterület saját imidzset kapott.

A Komet az endodontiát stratégiai termékterületként definiálja, sőt, 
most saját arculatot is kap, ez egy olyan lépés, ami teljesen új a Komet 
eddigi zárt piaci szereplését tekintve. Hogyan jutottak erre a döntés-
re?

M. H.: A Komet évek óta kínál „State of the Art” (csúcsminőségű – a 
szerk.) Endo- termékeket, ez tehát nem újdonság. Csupán egy dolgot 
kellett felismernünk: hogy sok fogorvos még nem tud róla. És itt játszik 
központi szerepet a vállalat image. A Komet tulajdonképpen egy 
„forgóeszköz gyártó” a köztudatban, a fogorvosok pedig néha még 
mindig nem veszik észre, mit kínál a Komet a forgóeszközök mellett. És 
pontosan ezért olyan hangsúlyos a marketing és a márkakommuniká-
ció. Az „Endo vagyok” kampányunkkal, és az egyedi piaci fellépésünkkel 
ki fogunk tűnni a tömegből, és felhívjuk a célcsoportunk figyelmét arra, 
hogy többek vagyunk, mint a forgóeszközök vezető gyártója. Igen, az 
endodontia az utóbbi néhány évben stratégiai termékterület lett a 
Kometnél, és olyan konzekvensen lett kiépítve a termékportfólió, hogy 
ma már közel minden klinikai helyzetre megoldást tudunk kínálni a 
vevőink számára.

Az „Endo vagyok” kampány feltűnést kelt. Kié volt az ötlet, és mely 
szempontok voltak a legfontosabbak?

M. H.: Számunkra fontos volt, hogy a kampány gyorsan és világosan 
működjön, feltűnést keltsen és a vevőinket emocionálisan megszólítsa, 
illetve egyértelműen képviselnie kell a Komet piaci értékeit is. A 
kampányt ki kell terjeszteni valamennyi kommunikációs eszközre azért, 
hogy biztosítani tudjuk a felismerhetőséget a fogorvosok körében. 
Valamint a Komet egy nemzetközi vállalat, ezért szintén nagyon fontos 
számunkra, hogy a kampányunk más országokban, más nyelveken is 
működjön.

Mely elemek újak az Endo-megjelenésben?

A kampány központi, új eleme az „I Komet Endo” szlogen. Ezáltal a már 
ismert Komet logónkat a lehető legszorosabban tudjuk összekötni 
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az „Endo” fogalommal, hogy megmutassuk a cél-
csoportunknak: a Komet Endo. További központi 
elemként a mikro-honlapunkat tudom említeni az online 
felületen:  Ezen az oldalon a  www.ich-bin-endo.de
bemutatkozás mellett a fogorvosok megtapasztalhatják, 
hogy mit várhatnak el tőlünk az endodontia terén. A 
fogorvosoknak is fel fog tűnni, hogy megváltozott a 
kinézetünk: a világos színek helyett – amelyek egyébként 
a Komet piacra lépését formálták – most a szürke 
árnyalatai uralkodnak. Az egész megjelenés nagyon 
modern és összetéveszthetetlen. Biztos vagyok abban, 
hogy a kampányunk célcsoportja megszólítva érzi majd 
magát.

A forgóeszközök standard választékának sokat dícsért, 
Kometre jellemző minősége, megbízhatósága és szer-
vize eleinte bizonyára pozitív színezetet adtak az Endo 
termékeknek. Növekedett időközben a termékcsoport 
önálló dinamikája?

M. H.: Már az endodontia területén is rendkívüli bizalmi 
kapcsolat áll fenn a fogorvos és az ipari partner között. Mi, 
mint partner csak akkor nyerhetjük el ezt a bizalmat, ha 
olyan termékeket adunk a kezelőorvosok kezébe, 
amelyekre 100%-ban hagyatkozhatnak. Ennek alapfel-
tétele a magas minőség. Továbbá az is fontos, hogy mi, 
mint partner, igazodjuk a fogorvoshoz, és ott, ahol éppen 
szüksége van rá. Nem minden fogorvos szimpatizál az 
Endóval, vagy nem mindenki érzi magát 100 százalékig 
biztosnak az eszközök használatában. Ezért a termékeink 
köré felépített szerviz-szolgáltatásunk ugyanolyan 
fontos. Ennek a középpontjában az a külső szolgál-
tatásunk áll, amely biztosítja vevőink számára az Endo-
specialistáink által nyújtott kompetens szaktanácsadást, 
és az átfogó bevezetést a termékeink világába. Ezen felül 
széles körű endodontia kurzusprogramot is kínálunk, 
amely során a fogorvosokat minősített Endo-specialis-
táink teszik naprakésszé az endodontia területén. 

A 2013-as jubileumi évben a Komet tudott újat mutatni: 
innovatív 3D termek lettek a színterei a Komet-
termékeknek és üzeneteknek, az alapszínek pedig a 
fehér és a kék lettek. A megjelenést emocionálisabbá 
tették, emellett a tartalmakat és érveket tárgyilagosan 
akarták közvetíteni. Mi az üzenete az új Endo -
kampánynak?

M. H.: A Komet (is) Endo! És időközben pont ez vált a 
legfőbb erősségünkké. Egy ilyen kampány csak akkor 
működik, ha a termékek is rendben vannak. Ebben pedig a 
Komet a legjobb. És ez nem a véletlen műve, hanem az 
utóbbi évek fokozatosan felépített eredménye. Mi a 
vevőinket pontossággal, egyszerűséggel és minőséggel 
győzzük meg. Mindegy, hogy mi a felhasználás célja, 
mindegy, hogy specializált endodontológiáról vagy 
általános fogorvoslásról van szó. Mindent, amit a vevő a 
Kometban értékel, az Endóban is kínáljuk. Mi ezt 
„Endoneering”-nek nevezzük.

Endoneering? Elmagyarázná ezt a fogalmat egy kicsit 
részletesebben?
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M. H.: Az Endoneering (Endo-mérnökség–a szerk.) azt az 
igényünket jelenti, hogy minden olyan terméket kínálni 
tudjunk a vevőinknek, ami a fogorvosok számára a 
legmagasabb színvonalon teszi lehetővé a biztos, 
hatékony és egyszerű Endo-hétköznapokat. Azért, hogy 
ezt a célt elérjük, néhány évvel ezelőtt létrehoztunk a 
vállalaton belül egy külön Endo-csoportot. Ebben a 
csoportban együttműködik a stratégiai fejlesztés és a 
specializált termékfejlesztés, amely számára elérhető a 
kifejezetten az endodontiaspecifikus géppark is azért, 
hogy a jövőben is folyamatosan tudjuk fejleszteni 
termékeinket. A gyártás és- minőségellenőrzés pedig 
változatlanul gondoskodik a termékeink minőségéről. 
Továbbá saját termékmenedzsmentünk van, amely 
folyamatosan monitorozza a piacot és a vevőinket a 
jövőbeli trendek megismerése céljából.

Hogyan definiálná a Komet Endo fogorvost?

M. H.: Nem hinném, hogy van olyan, hogy Komet Endo 
fogorvos. A széleskörű termékválaszték miatt az 
általános fogorvosoknak és az endodontológiai 
specialistáknak is kínálunk megoldásokat. És az, hogy 
meggyőző termékeink vannak, abban is megmutatkozik, 
hogy az egyetemi endodontikus képzést egyre gyak-
rabban Komet-eszközökkel végzik. Ez annak a meg-
erősítése, amit mindig is sejtettünk: a minőség iránti 
tudatosság már az első szemeszterben elkezdődik.

További információkért (videók, prospektusok, cikkek)
keresse a www.kometdental.de oldalt !
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