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144.000 DARAB KÖNYVBŐL ÉPÍTETT 35 
TONNÁS PIRAMIST AZ AMERIKAI 
BERNIE'S BOOK NEVŰ KÖNYVESBOLT, 
EZZEL SIKERÜLT ÚJ VILÁGREKORDOT 
FELÁLLÍTANIA. A BOLT AKCIÓJÁNAK 
CÉLJA AZ VOLT, HOGY 
MEGMUTASSÁK, A KÖNYVEKNEK 
MILYEN JELENTŐS SZEREPE VAN A 
GYERMEKEK JELLEMFEJLŐDÉSÉBEN, 
ÉS FELHÍVJÁK A FIGYELMET A 
NÉLKÜLÖZÉSBEN ÉLŐ CSALÁDOK 
PROBLÉMÁIRA.
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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.
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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-technologia-segitett-a-jotekony-vilagrekord-
felallitasaban-bp102)
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ZEBRA-TECHNOLÓGIA SEGÍTETT A JÓTÉKONY 
VILÁGREKORD FELÁLLÍTÁSÁBAN

144.000 darab könyvből épített 35 tonnás piramist az amerikai Bernie's Book nevű könyvesbolt, ezzel sikerült új 
világrekordot felállítania. A bolt akciójának célja az volt, hogy megmutassák, a könyveknek milyen jelentős szerepe van 
a gyermekek jellemfejlődésében, és felhívják a figyelmet a nélkülözésben élő családok problémáira. A világrekord 
felállításában a Zebra önkéntesei, valamint a legmodernebb technológiái is segítségül voltak.

A jó ügyért építkeztek
A Bernie’s Books dolgozói és a zebra-önkéntesek által épített piramis több, mint három méter magas, elkészítése pedig 
három napot vett igénybe. Abból a 144.000 darab könyvből készült, amit a könyvesbolt jótékony célokra szán, és 
rászoruló gyermekeknek szeretne eljuttatni. A közelmúltban ugyanis nyilvánosságra került tanulmányok szerint ugyanis 
a nélkülözni kényszerülő családok több, mint 61%-ánál a gyermekeknek egyáltalán nincsenek a személyiségfejlődést 
elősegítő könyveik.

A Zebra nem csupán önkéntes munkával, de technikai háttérrel is támogatta az akciót, ugyanis a hatalmas piramis-
alakzatba pakolt könyvek mindegyikét vonalkódos címkékkel látták el, és egy nyilvántartásban rögzítették. Ezáltal a 
144.000 darab kötet mindegyike eljuthat azokhoz a családokhoz, akiket a Bernie’s támogatni kíván az akcióval.

Minden korosztály örülni fog az ajándéknak

A könyvek szétválogatása már csak azért sem volt egyszerű feladat, mert az önkéntesek mindegyik kötetet az alapján 
válogatták ki, hogy mely korosztály számára milyen könnyen olvashatók és emészthetők. A válogatás során minden 
kategória minden kötete külön vonalkódot kapott, ezáltal könnyen kereshetővé és szortírozhatóvá váltak a kötetek.

A dolgozók és önkéntesek munkáját a Zebra vonalkód szkennerei és címkenyomtatói segítették, melyek kis- és 
nagykereskedelmi felhasználás esetén is képesek a hatékony, gyors, és legfőképp megbízható munkára, így a seattle-i 
rászoruló gyermekek hamarosan kezükbe vehetik a kifejezetten korosztályuk számára összeállított könyvekből álló, 
jótékonysági ajándékcsomagot. 

A vonalkód szkennerek, nyomtatók, valamint címkék gyártásában is élen járó cég bízik abban, hogy eszközeivel a 
jövőben minél több, társadalmi szempontból hasonlóan fontos ügy megvalósulását tudják majd segíteni.
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