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Doxa tecknar ett andra distributionsavtal i Grekland 
 

 
Impladend och Doxa har signerat avtal om distribution i Grekland. Avtalet avser Doxas 
unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. 
 
 
 
Impladend är en mindre aktör i Grekland med fokus på implantat och regenerativa produkter. När de nu 
breddar sitt utbud så vill de ha de bästa och mest unika produkterna som kan säljas ihop med deras 
existerande produktportfölj. 
 
Eller för att citera Kostas Kornisorlis, VD Impladend: 
”Ceramir - the unique cement that makes the patient happier” 
 
 
”Med över 20 års erfarenhet och en säljkanal som är annorlunda än vår existerande distributör 
(Digident) så kommer de bli ett bra komplement på den grekiska marknaden.” säger Torbjörn Larsson, 
VD Doxa. 
 
 
Doxa önskar Impladend ett framgångsrikt samarbete och ser fram emot att tillsammans utveckla 
marknaden i Grekland. 
 
 
 
 
 
 

För ytterligare information: 
Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000 
E-post: torbjorn.larsson@doxa.se 
 
 
Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 
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KORT OM DOXA 

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska 
produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, 
 r e   a a  era   e  a  eme     m a         r perma e    eme  eri   a   r   r      r ar.     er e   e   r a  
m  er   a e     a     p      r . r       -     me     e i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 
556874-2596  me     e i Uppsala och dess     er   a     a  e  a      .  me     e i Delaware, USA. Doxa AB är 
listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

mailto:torbjorn.larsson@doxa.se
http://www.doxa.se/
http://www.ceramir.se/

