
BÍZZA A MUNKÁT A PROFIKRA! 
–AVAGY EGYSZERŰ, GYORS, 
HELYTAKARÉKOS 
MEGOLDÁSOK A CÍMKE- ÉS 
VONALKÓD-NYOMTATÁSBAN

A MEGBÍZHATÓ, MINŐSÉGI MUNKA A 
RAKTÁROZÁS, A LOGISZTIKA, 
VALAMINT A KERESKEDELEM 
TERÜLETEN IS MEGKERÜLHETETLEN 
ELVÁRÁSNAK SZÁMÍTANAK. AZ 
IGAZÁN IGÉNYES MUNKÁHOZ PEDIG 
NEM CSUPÁN 
ELKÖTELEZETTSÉGEKRE, DE 
MINŐSÉGI MUNKAESZKÖZÖKRE IS 
SZÜKSÉG VAN. A CÍMKENYOMTATÁS 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK, 
VALAMINT NAGYVÁLLALATOK 
ÉLETÉBEN IS HÉTKÖZNAPI, ÁMDE 
FONTOS FELADAT, MELYET ÉRDEMES 
PROFI ESZKÖZÖKKEL, MEGFELELŐ 
ODAFIGYELÉSSEL VÉGEZNÜNK.
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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; +36 20 233 2765
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/egyszeru-gyors-helytakarekos-megoldas-cimke-
vonalkod-nyomtatasban-bp80)
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A megbízható, minőségi munka a raktározás, a logisztika, valamint a kereskedelem területen is megkerülhetetlen 
elvárásnak számítanak. Az igazán igényes munkához pedig nem csupán elkötelezettségekre, de minőségi 
munkaeszközökre is szükség van.

A címkenyomtatás kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok életében is hétköznapi, ámde fontos feladat, 
melyet érdemes profi eszközökkel, megfelelő odafigyeléssel végeznünk.

Miért fontos a címkék és vonalkódok minősége?
A címke- és vonalkód-nyomtatás a kereskedelmi egységek és raktárak egyik legfontosabb feladata, hiszen az így 
készült matricák jelölik a raktár- valamint az árukészletet. A rossz minőségben nyomtatott, vagy sérült címkék pedig 
nehéz, sok esetben lehetetlen feladattá tehetik a termékazonosítást.

Sok esetben a címkék ráadásul erős környezeti hatásoknak vannak kitéve. Éppen ezért időtállónak kell lenniük, 
ellenállva a kopásnak, sérülésnek, és a különböző szennyeződéseknek. Éppen ezért fontos, hogy termékeink és 
raktárkészletünk megjelölésére mindig a lehető legjobb minőségű címkéket, valamint a lehető leghatékonyabb 
nyomtatót használjuk.

Hogyan válasszam ki a számomra megfelelő eszközt?

Ahhoz, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő nyomtatót és címke-alapanyagot, tudnunk kell, egészen pontosan 
milyen céllal, milyen felületen szeretnénk használni a kész matricákat. Egy vegyi anyagokkal dolgozó raktár 
nyilvánvalóan más jellegű, nagyobb ellenállóképességű címkéket igényel, mint egy belvárosi közért. Szerencsére 
webáruházunkban az egyszerű, hétköznapi felhasználásra tervezett címkék mellett a legnagyobb igénybevétel mellett 
is alkalmazható címkéket, valamint az azok nyomtatására használható eszközöket is megtalálhatja.

A Honeywell és a Zebra által gyártott nyomtatók közt egyaránt találhatunk asztali és hordozható megoldásokat. 
Hétköznapi felhasználásra mobilitásuk és könnyű kezelhetőségük miatt leginkább a hordozható, míg nagyobb 
igénybevétel esetén a robosztusabb kidolgozású, asztali modellek javasoltak. Bármelyik márka bármelyik típusát 
választjuk is, egyben azonban biztosak lehetünk: a webáruházunkban kapható eszközök használatával a tartós, 
minőségi címke- és vonalkód nyomtatás egyaránt garantált!
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