
RAKTÁROZÁS ÉS 
KERESKEDELEM - MILYEN 
CÍMKEFAJTÁT VÁLASSZAK?

A KERESKEDELEMBEN ÉS A 
RAKTÁROZÁSBAN KIEMELTEN 
FONTOS, HOGY A TERMÉKEKET 
JELÖLŐ CÍMKÉK JÓL OLVASHATÓK 
LEGYENEK ÉS ELLENÁLLJANAK AZ 
ŐKET FOLYAMATOSAN ÉRŐ, 
KÜLÖNBÖZŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOKNAK. ANNAK ÉRDEKÉBEN, 
HOGY A SZÁMUNKRA MEGFELELŐ 
EREDMÉNYT ÉRJÜK EL, CÉLJAINKNAK 
MEGFELELŐ CÍMKETÍPUST KELL 
VÁLASZTANUNK. DE MILYEN 
LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK 
RENDELKEZÉSÜNKRE?
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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/raktarozas-kereskedelem-milyen-cimke-fajtat-
valasszak-bp85)
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RAKTÁROZÁS ÉS KERESKEDELEM - MILYEN 
CÍMKEFAJTÁT VÁLASSZAK?

A kereskedelemben és a raktározásban kiemelten fontos, hogy a termékeket jelölő címkék jól olvashatók legyenek és 
ellenálljanak az őket folyamatosan érő, különböző környezeti hatásoknak. Annak érdekében, hogy a számunkra 
megfelelő eredményt érjük el, céljainknak megfelelő címketípust kell választanunk. De milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésünkre?

Mi alapján válasszak címkét?
A megfelelő matrica kiválasztása leginkább három szemponttól függ: milyen felületen szeretnénk alkalmazni a kész 
címkéket, mennyi ideig szükséges, hogy a rájuk nyomtatott információ olvasható legyen, illetve milyen méretű 
etikettre van szükségünk.

A legegyszerűbb feladat a méret megválasztása, hiszen a felcímkézni tervezett termékek, valamint nyomtatója 
paramétereit figyelembe véve webáruházunk felületén Ön is könnyedén választhat a számára megfelelő etikettekből. A 
felhasználási felület, valamint az élettartam már nehezebb kérdés, és érdemes néhány dolgot számításba venni azelőtt, 
hogy választanánk.

Milyen felületen használjuk a címkéket?

Annak függvényében, hogy milyen termékeken szeretnénk használni az elkészült címkéket, különböző ragasztófelületű 
etikettekből választhatunk. A legtöbb esetben a normál ragasztóréteg is jól működik egy kellőképp megtisztított 
felületen, és az olyan árucikkek jelölésére kiválóan alkalmas lehet, mint vegyi áru, a száraz áru, vagy épp a dobozok, 
borítékok felcímkézése.

Választhatunk kifejezetten erős ragasztóval ellátott, vagy akár műanyag alapú címkéket is, melyeket olyan esetben 
ajánlunk, mint az extrém időjárási körülmények közt történő igénybevétel, vagy a vegyiparban történő felhasználás.

Könnyen visszaszedhető címketípusok is léteznek, ezeket főként termékek árazására, bútorlapok jelölésére, üvegáru 
vagy ajándéktárgyak címkézésre használhatjuk.

Mennyi ideig kell kitartania a címkének?

Attól függően, hogy milyen élettartamú címkéket szeretnénk készíteni, a papír, a műanyag, illetve a termo címkék közül 
választhatunk. Hosszabb felhasználási időre mindenképp az előbbi kettő javasolt, hiszen a papír-, valamint a 
műanyagalapú címkék jobban ellenállnak a hőmérsékletváltozásnak, és nagyobb védettséget élveznek a különböző 
szennyeződésekkel szemben. Amennyiben rövid távú címkézésre van szükségünk, a termo technológia is megfelelő 
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lehet, hiszen a papír alapú nyomtatásnál olcsóbb, azonban jóval kevésbé képes az időnek, illetve a különböző 
környezeti hatásoknak ellenállni.

Webáruházunkban minden egyedi igényhez megtalálhatja a megfelelő címketípust, illetve a gyártáshoz szükséges 
eszközök közül is széles választék áll a rendelkezésére!
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