
MIT KELL TUDNI AZ ÖNTAPADÓS 
MATRICA NYOMTATÁSÁRÓL?

AZ ETIKETT CÍMKÉK MINDEN EGYES 
NAP FELTŰNNEK A LÁTÓMEZŐNKBEN, 
MÉG AKKOR IS, HA EZT NEM EGYSZER 
NEM IS TUDATOSÍTJUK. A 
KÜLÖNBÖZŐ VONALKÓDOK 
HOZZÁTARTOZNAK AZ ÉLETÜNKHÖZ, 
AMELYEKNEK AZ ELŐÁLLÍTÁSA 
MEGFELELŐ HÁTTÉRREL NEM 
OKOZHAT NEHÉZSÉGET VAGY 
PROBLÉMÁT.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 15000 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/mit-kell-tudni-az-ontapados-matrica-nyomtatasarol-
bp821)
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MIT KELL TUDNI AZ ÖNTAPADÓS MATRICA 
NYOMTATÁSÁRÓL?

Az etikett címkék minden egyes nap feltűnnek a látómezőnkben, még akkor is, ha ezt nem egyszer nem is tudatosítjuk. 
A különböző vonalkódok hozzátartoznak az életünkhöz, amelyeknek az előállítása megfelelő háttérrel nem okozhat 
nehézséget vagy problémát. Hiszen ez az a technológia, ami száz százalékban helyzetre szabható, vagyis az egyéni 
igényekhez maradéktalanul idomítható. Ezen a területen tehát kompromisszumoknak nincs helyük!

Melyik etikett címke a befutó?
A konkrét fajta kiválasztásánál több szempontot is célszerű figyelembe venni annak érdekében, hogy a kiszemelt 
termék végül tényleg maximális funkcionalitásról tehessen a gyakorlatban tanúbizonyságot. Például a papír alapanyagú 
variációk teljesen ideálisan szerepelnek, mint termék címkék, de járművek matricázásához már egyáltalán nem 
megfelelőek. Utóbbi helyzetekben a rugalmas, műanyag alternatívák tekinthetőek optimálisnak.

Tehát az első lépés nem a kiválasztás és a megrendelés, hanem az egyéni kritériumok, igények, elvárások alapos 
körüljárása. Egyrészt mi jellemzi a felhasználási területet és az alkalmazás módját? Másrészt milyenek a körülmények? 
Harmadrészt mik a célok? Negyedrészt mennyi az elvárandó minimális élettartam? Úgy tűnhet, hogy mindennek a 
megválaszolása időhúzás és szőrszálhasogatás, pedig korántsem. Konkrétan ezekben a feleletekben rejlik a siker 
kulcsa. Hogy miért? Azért, mert ha a ténylegesen testre és helyzetre szabott elképzelések a helyükre kerülnek, akkor 
könnyen meghozhatóak a releváns, produktív döntések. Míg ha ez a szakasz kimarad, akkor a helytelen, elhamarkodott 
választás negatív következményei aligha kikerülhetőek. Amik legyártás után nem visszafordíthatóak.

Miért olyan népszerűek az öntapadós alternatívák?
Az öntapadós matrica egyszerűen nagyszerű, és pontosan ezért olyannyira keresett és kedvelt. Az alkalmazása gyors, 
hatékony és látványos, míg a végeredmény nyomban élvezhető. Még jó, hogy manapság semmiféle nehézséget nem 
jelenthet a megfelelő stílus megálmodása, megtervezése és kivitelezése. Az elkészült matricák címke nyomtató
segítségével láthatnak napvilágot, és már kezdődhet is az örömteli használat. A minőségi ragasztóanyag gyakorlatilag 
bármilyen felületen megállja a helyét, így aztán többek között csomagolások, járművek esetében is tökéletes tapadást 
biztosít. Ez valójában egyúttal a hosszú élettartam borítékolását is jelenti.

A részletekben bújik meg a lényeg?
Igen, érdemes olyan aprónak tűnő, már-már lényegtelen információkra is nagy hangsúlyt fektetni a tervezés 
időszakában, amiknek a jelentősége a gyakorlatban óriási. Például fagyasztott termékek esetén nem vehető félvállról, 
hogy az etikett címke mikor kerül fel a csomagolásra, fagyasztás előtt vagy után? Nyilván itt a hőhatás az, aminek a 
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mértéke egy cseppet sem mellékes. Vagy zöldségek, gyümölcsök címkézésénél kicsit sem mindegy, hogy 
csomagoláson belül vagy kívül kap helyet a matrica, esetleg a termények héján?

Az elégedettségre okot adó matricázás kulcsa természetesen a minőségi alapanyag használata. Ez az eleje és a veleje 
mindennek. Nem elhanyagolható szempont, hogy a matrica nyomtató közbenjárásával végül milyen tulajdonság verzió 
fogható kézbe, és ragasztható fel. Ha a címke és a ragasztó anyaga prémium jellemzőket testesít meg, akkor a negatív 
meglepetéseknek esélyük sincsen. De ez még nem minden. Ha az igényfelmérés lépése kellő alapossággal és 
lelkiismeretességgel zárult le, akkor végül az etikett nyomtató támogatásával az a címke jöhet létre, ami pont úgy, annyi 
ideig és olyan formában állja a sarat, mint ahogy az az előre letisztázott kritériumoknak hiánytalanul megfelel.
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