
HOGYAN NÖVELHETŐ A 
VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG EGY 
JÓ NYOMTATÓVAL?

HA A VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT 
FELGYORSÍTÁSÁRÓL BESZÉLÜNK, 
SOKAN AZ OLYAN ESZKÖZÖK 
MODERNIZÁLÁSÁRA GONDOLUNK, 
MINT A PÉNZTÁRGÉPEK ÉS A 
VONALKÓDOLVASÓK. A LEGTÖBBEN 
MEGFELEDKEZNEK A MINŐSÉGI 
CÍMKENYOMTATÁSRÓL, PEDIG EGY 
IGAZÁN JÓ NYOMTATÓNAK 
KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREPE LEHET 
A MINDENNAPOS PROCEDÚRA 
HATÉKONYABBÁ ÉS GYORSABBÁ 
TÉTELÉBEN. HOGY HOGYAN?
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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/hogyan-novelheto-a-vasarloi-elegedettseg-egy-jo-
nyomtatoval-bp87)

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

mailto:info@digicode.hu
mailto:szamla@digicode.hu
mailto:szerviz@digicode.hu
https://www.digicode.hu/
https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat
https://www.digicode.hu/blog/hogyan-novelheto-a-vasarloi-elegedettseg-egy-jo-nyomtatoval-bp87
https://www.digicode.hu/


HOGYAN NÖVELHETŐ A VÁSÁRLÓI 
ELÉGEDETTSÉG EGY JÓ NYOMTATÓVAL?

Ha a vásárlási folyamat felgyorsításáról beszélünk, sokan az olyan eszközök modernizálására gondolunk, mint a 
pénztárgépek és a vonalkódolvasók. A legtöbben megfeledkeznek a minőségi címkenyomtatásról, pedig egy igazán jó 
nyomtatónak kulcsfontosságú szerepe lehet a mindennapos procedúra hatékonyabbá és gyorsabbá tételében. Hogy 
hogyan?

A raktártól az üzlethelyiségig
A jó minőségű vonalkódok és jelölőcímkék a raktározási folyamat alapját képzik. Minél megbízhatóbb jelölőrendszert 
használunk, annál egyszerűbb és gyorsabb feladat termékeink nyilvántartása. Ezáltal nem csak az általunk tárolt 
árucikkek adminisztrációja válik egyszerűbbé, de maga a vásárlási, kiszállítási folyamat is gyorsul, ami természetesen 
együtt jár a vásárlói elégedettség növekedésével.

A minőségi címkék elkészítésében pedig mi más lenne fontosabb, mint egy minden szempontból megbízható 
nyomtató? Legyen szó akár kiskereskedelemről, akár árucikkek millióit tároló raktárakról, minden esetben fontos, hogy 
a céljainknak megfelelő eszközt válasszuk, mely mennyiségben és minőségben is képes azt a színvonalat teljesíteni, 
amelyre mindennapi munkánk folyamán szükségünk lehet.

Egyedi igények, speciális körülmények

A címkenyomtatók napjainkban meglehetősen széles választékban elérhetők, egyaránt választhatunk például asztali és 
hordozható eszközök közül. Ezek közt a legfőbb különbséget a produktivitási képességük, valamint a felhasználási 
területük jelenti. 

Míg egy nagyobb raktárban vagy üzemben érdemes az óránként akár több ezer etikett nyomtatására is alkalmas, 
asztali verziók mellett dönteni, addig egy kisebb üzlet esetében egy egyszerűbb kézi változat is tökéletesen megfelel a 
hétköznapi feladatok ellátására.

Akadnak olyan extrém körülmények is, melyek esetében speciális, környezeti hatásoknak erősen ellenálló címkék 
nyomtatására lehet szükség. Ilyen például az egészségügyi vagy a vegyipari felhasználás, hiszen ezekben az 
esetekben mind a címkék anyagának, mind a nyomtatás módjának szigorú előírásoknak kell megfelelnie. 

Manapság ez azonban nem jelent problémát, hiszen az olyan modellek, mint a Zebra ZD620-as nyomtatója nem csak 
mennyiség, de minőség terén is képesek az ehhez hasonló, különleges igények kielégítésére. Webáruházunkban Ön is 
igényeihez mérten válogathat mind asztali, mind kézi címkenyomtatók kínálatából, melyekben egyaránt közös, hogy 
mindig megbízható, és minőségi munkát végeznek.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/

