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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/a-rosszul-cimkezett-termek-tonkreteszi-a-profitot-mit-
tegyunk-hogy-ezt-elkeruljuk-bp299)
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A ROSSZUL CÍMKÉZETT TERMÉK TÖNKRETESZI A 
PROFITOT – MIT TEGYÜNK, HOGY EZT 
ELKERÜLJÜK?

A Packaging World magazin a közelmúltban a Datalogic közreműködésével készített egy felmérést, melynek fő témája 
a termékcímkézés volt. Az eredményekből kiderült, hogy a résztvevő vállalkozásoknak nem kevesebb, mint 80%-a 
szenvedett már komolyabb bevételkiesést rossz minőségű termékcímkék, vagy rosszul címkézett termékek miatt.

A számadatok tökéletesen mutatják azt, mennyire fontos a jó minőségű alapanyag, és a tökéletes címkenyomtató 
megválasztása, ha saját árucikkeink jelölésére kerül a sor.

Hatalmas kihívást jelent a tökéletes címkézés
A Packaging World felméréséből kiderül, hogy a megfelelő termékcímkézés nem csak a kisvállalkozások, de a nagy 
cégek esetében is komoly problémát jelent. A kutatásban részt vevő cégek nem kevesebb, mint 30%-a esetében hibás 
a gyártósorról lekerülő termékek címkéje, ami azt jelenti, hogy ezek rosszabb esetben a selejtbe kerülnek, jobb esetben 
pedig újra kell őket címkézni.

Így vagy úgy, ez olyan probléma, ami komoly bevételkiesést okozhat, és erőteljesen visszavetheti egy adott cég 
produktivitását. Nem csak a termékek újracímkézése kerül ugyanis pénzbe és időbe, de az árucikk ellenőrzése is 
rengeteg energiát emészt fel.

De mit tegyünk, hogy az ilyen jellegű balesetek elkerülhetőek legyenek?

•Csak minőségi alapanyaggal dolgozzunk

Az első és egyben legfontosabb dolog, hogy kizárólag megbízható gyártótól származó, jó minőségi alapanyagokkal 
dolgozzunk. Az utángyártott, olcsó címkék sok esetben gazdaságos megoldásnak tűnnek, azonban sok esetben nem 
lehet velük megfelelő minőségű munkát végezni, rosszabb esetben pedig a címkenyomtatóban is kárt tehetnek.

•A legjobb nyomtatót válasszuk

Az alapanyagok mellett az is fontos, hogy termékcímkéinket milyen eszközzel nyomtatjuk. Minden munkakörülmény 
más címkézési megoldást igényel, ezért másfajta nyomtatóra lehet szükség ahhoz, hogy tökéletes végeredményt 
kapjunk.

Az irodai vagy raktárban történő feladatok ellátására egy asztali eszköz is megfelelő, ám az ipari megoldások ipari 
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nyomtatót igényelnek.

Webáruházunkban minden munkafolyamathoz megfelelő eszközöket találhat, legyen szó akár asztali, akár masszívabb, 
ipari megoldásokról.

•Ha nincs más mód, gyártassunk profikkal!

Azon cégek számára, akik nem rendelkeznek a megfelelő kapacitással egy saját címkenyomtató üzemeltetésére, 
tökéletes megoldás lehet a termékcímkék külsős nyomdában történő gyártása. Ez sem egyszerű feladat azonban, 
hiszen meg kell találni azt a nyomdát, ami az adott vállalkozás profiljába és munkafolyamataihoz illeszkedő címkéket 
tökéletes minőségben, hibátlan formátumban tudja legyártani.

Tőlünk kizárólag a legjobb minőségű címkéket kapja

Ha címkézés terén szeretne olyan profi végeredményt, ami nem csak elvárásainak, de a követelményeknek és a 
jogszabályoknak is megfelel, érdemes olyan nyomdát találni, mely kifejezetten termékcímkék gyártására szakosodott.

Nálunk ügyfeleink nem csak a tökéletes, prémium minőségű alapanyagok közül válogathatnak, de saját termékcímkéik 
megtervezésében, valamint legyártásában is készséggel állunk szolgálatukra.
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