
MIKOR ÉRDEMES BERUHÁZNOD 
EGY SAJÁT 
CÍMKENYOMTATÓRA?

MUNKÁD SORÁN RENDSZERESEN 
DOLGOZOL CÍMKÉKKEL, AZONBAN 
AZOKAT MEGRENDELÉSRE 
GYÁRTATOD? NEM TUDOD 
ELDÖNTENI, HOGY SZÜKSÉGED VAN-E 
SAJÁT NYOMTATÓRA, VAGY MARADJ 
AZ IDÁIG JÓL BEVÁLT, ÁM NÉHA 
KISSÉ KÖLTSÉGES MEGOLDÁSNÁL? 
MOST MEGMUTATJUK NEKED, HOGY 
AZ ÉLET MELY TERÜLETEIN LEHET 
SZÜKSÉGED EGY IGAZÁN 
MEGBÍZHATÓ, STRAPABÍRÓ 
CÍMKENYOMTATÓRA.
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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/mikor-erdemes-beruhazni-egy-sajat-cimke-
nyomtatora-bp88)
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MIKOR ÉRDEMES BERUHÁZNOD EGY SAJÁT 
CÍMKENYOMTATÓRA?

Munkád során rendszeresen dolgozol címkékkel, azonban azokat megrendelésre gyártatod? Nem tudod eldönteni, 
hogy szükséged van-e saját nyomtatóra, vagy maradj az idáig jól bevált, ám néha kissé költséges megoldásnál? Most 
megmutatjuk neked, hogy az élet mely területein lehet szükséged egy igazán megbízható, strapabíró címkenyomtatóra.

Raktározás
A raktározási feladatok precizitást és szigorú nyilvántartást igényelnek. Éppen ezért a termékek címkézése, 
vonalkódokkal történő ellátása gyakorlatilag elkerülhetetlen. Minél nagyobb raktárkészlettel dolgozol, annál ésszerűbb 
lehet egy olyan címkenyomtató beszerzése, melynek segítségével Te is gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá 
teheted a tárolt árucikkek nyilvántartását.

Logisztika
A címkézésnek az árucikkek szállításánál is fontos szerepe van, legyen szó akár nagy tételben történő raktári 
kiszállításról, akár kis mennyiségben, postai úton történő kézbesítésről. A jó minőségű címkék mindkét esetben jó 
szolgálatot tesznek, és egy hatékony nyomtató képes felgyorsítani az áru raktárból a vásárlókhoz történő eljuttatását.

Kereskedelem
A kereskedelemben a vonalkódok használata elkerülhetetlen. Azonban, hogy milyen minőségű vonalkódokat 
használunk, nagyban befolyásolhatja a vásárlói élményt, ebből fakadóan pedig üzletünk megítélését is. A gyenge 
minőségű és silány módon nyomtatott címkék nehezítik a kódok leolvasását, ezáltal pedig lassítják, vagy akár meg is 
akaszthatják a problémamentes vásárlási folyamatot. Éppen ezért nem csak nagy-, de kiskereskedelmi egységek 
esetében is érdemes egy lehet beruházni egy megbízható, minőségi címkenyomtatóra.

Vegyipar és egészségügy
Az olyan felhasználási területeken, ahol igazén időtálló és strapabíró címkékre van szükség, szintén célszerű lehet egy 
saját nyomtató beszerzése. A vegyipari felhasználás gyakori címkecserét, ezáltal gyakori nyomtatást igényelhet, míg az 
egészségügyben rendkívül fontos, hogy tiszta, steril körülmények között készüljenek a felhasználásra szánt etikettek. 
És hogyan is lehetne ezt biztonságosabban megoldani, mint egy saját, igazán minőségi munkát végző és igazán 
megbízható, asztali címkenyomtatóval?

Webáruházunkban minden célra megtalálhatod a számodra megfelelő nyomtatót, és több típusból, különböző 
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árkategóriák közül is válogathatsz!
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