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2018 UTOLSÓ NEGYEDÉVBEN 
SIKERÜLT TELJESÍTENÜNK EGY 
ÚJABB ERRE AZ ÉVRE KITŰZÖTT 
CÉLUNKAT, AMELY SZERINT AZ EGYIK 
LEGFŐBB VONALKÓD TECHNIKAI 
TERMÉK GYÁRTÓNÁL 
VISZONTELADÓBÓL - ZEBRA 
BUSINESS PARTNEREK LETTÜNK. 
ÜGYFELEINK SZÁMÁRA EZ 
KEDVEZŐBB ÁRAKAT, NAGYOBB 
TERMÉKKÍNÁLATOT ÉS SZÉLESEBB 
KÖRBEN ELÉRHETŐ EGYÉB GYÁRTÓI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT JELENT.
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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/zebra-business-partner-bp63)
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CÉGÜNK ÚJ SZINTRE LÉPETT, ZEBRA BUSINESS 
PARTNEREK LETTÜNK

2018 utolsó negyedévben sikerült teljesítenünk egy újabb erre az évre kitűzött célunkat, amely szerint az egyik legfőbb 
vonalkód technikai termék gyártónál viszonteladóból - Zebra Business partnerek lettünk. Ügyfeleink számára ez 
kedvezőbb árakat, nagyobb termékkínálatot és szélesebb körben elérhető egyéb gyártói szolgáltatásokat jelent. 
Köszönjük partnereinknek, beszállítóinknak a támogatást és ügyfeleinknek a belénk vetett bizalmát.

A Zebra cég története és bemutatása
A Zebra 1969-ben alakult, mint nagy sebességű elektromechanikus termékek gyártója, később 1982 -ben a vállalat a 
Zebra Technologies Corporation nevet vette fel. Központja Lincolnshire-ben (Illinois, USA) található, amely gyártja és 
értékesíti a jelölési, nyomon követési és számítógépes nyomtatási technológiákat. Termékei közé tartoznak a termál 
vonalkódos címkék és a hő nyomtatók, RFID intelligens címkenyomtatók, vonalkód olvasók, fix és kézi olvasók, 
valamint plasztik kártyák és kioszk nyomtatók, amelyeket vonalkód címkézéshez, személyazonosításhoz és speciális 
nyomtatáshoz használnak elsősorban a gyártási, egészségügyi és állami szektorokban. 2013-ban a vállalatnak 1,038 
milliárd dollár értékű árbevétele volt, és piaci részesedése 3,6 milliárd dollár. 

1998-ban a Zebra Technologies egyesült az Eltron Internationalel, amelyet 2003-ban az Atlanek felvásárlása követett. 
2004-ben a cég kibővült az RFID intelligens címkézéssel, köszönhetően a Retail Systems International felvásárlásának. 
2008 óta a Zebra a tekercses nyomtatógyártás és vonalkód technológia egyik legnagyobb képviselője. Legnagyobb 
felvásárlásuk pedig csak ezután következett miszerint a Motorola Solutions Enterprise vállalkozását 3,45 milliárd 
dolláros tranzakcióban vásárolta meg, amely mobil számítástechnikát és fejlett adat kommunikációs technológiákat és 
szolgáltatásokat nyújt.
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