
KEDY SA OPLATÍ INVESTOVAŤ 
DO VLASTNEJ TLAČIARNE 
ETIKIET?

POČAS PRÁCE PRAVIDELNE 
PRACUJEŠ S ETIKETAMI, AVŠAK TIE SI 
ZAOBSTARÁŠ NA OBJEDNÁVKU, 
RESPEKTÍYVNE NA VÝROBU? 
NEMÔŽEŠ SA ROZHODNÚŤ, ČI 
POTREBUJEŠ VLASTNÚ TLAČIAREŇ 
ETIKIET, ALEBO ZOSTAŇ PRI ZATIAĽ 
DOKÁZANÉ, AVŠAK OBVYKLE 
TROCHU DRAHÝM RIEŠENÍM? TERAZ 
TI UKÁŽEME, ŽE V AKÝCH OBLASTICH 
MÔŽEŠ NAOZAJ POTREBOVAŤ JEDNU 
SPOLAHLIVÚ, ROBUSTNÚ TLAČIAREŇ 
ETIKIET!
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/kedy-sa-oplati-investovat-do-tlaciarne-etikiet-bp579)
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KEDY SA OPLATÍ INVESTOVAŤ DO VLASTNEJ 
TLAČIARNE ETIKIET?

Počas práce pravidelne pracuješ s etiketami, avšak tie si zaobstaráš na objednávku, respektíyvne na výrobu? Nemôžeš 
sa rozhodnúť, či potrebuješ vlastnú tlačiareň etikiet, alebo zostaň pri zatiaľ dokázané, avšak obvykle trochu drahým 
riešením? Teraz ti ukážeme, že v akých oblastich môžeš naozaj potrebovať jednu spolahlivú, robustnú tlačiareň etikiet!

Skladovanie
Práce v skladu vyžadujú precizitu a prísnu evidenciu. Práve preto etiketovanie produktov a ich označovanie s čiarovými 
kódmi prakticky je nevyhnutné. Kým väčšími zásobmi pracujete, tak tým môže byť rozumnejšie obstarávanie jednej 
takej tlačiarne etikiet, pomocou čoho je Ty môžeš urýchliť , ulahčiť a zefektívniť evidenciu uskladaných tovarov.

Logistika
Označenie tovaru s etiketami má dôležitú úlohu aj pri preprave, či ide o veľkého alebo malého množstva skladovej 
preprave, či o doručenie poštou. Etikety s dobrou kvalitou v obidvoch prípadoch robia dobrú službu a jedna účinná 
tlačiareň pomôže urýchliť dodanie tovaru zo skladu k zákazníkovi.

Obchod
Používanie čiarových kódov v obchode je neodvratné. Avšak to, že aké čiarové kódy s akou kvalitou používame vo 
velkom môže ovplyvniť spokojnosť zákazníkov, a z toho vyplýva aj hodnotenie nášho obchodu. Etikety a čiarové kódy 
so zlou alebo slabou kvalitou sťažia dekódovanie čiarových kódov a s tým spomaľujú, alebo dokonca až úplne bránia 
bezproblémový proces nakupovania. Práve preto zaobstaranie jednej spolahlivej tlačiartne etikiet môže byť výhodné nie 
len pre velkoobchodov, ale aj pre maloobchodov.

Chemický priemysel a zdravotníctvo
V takých oblastiach použitia, kde fakt sú poterbné tvrácne a nadčasové samolepiace etikety, tak tam sa tiež odporúča 
investovať do vlastnej tlačiarne etikiet. Použitie v chemickom priemysle vyžaduje častú výmenu etikiet, preto môžete 
potrebovať pravidelnú tlač, ďalej v zdravotníctve je mimoriadne dôležité, aby etikety boli vyhotovené v čistom, sterilnom 
prostredí. A ako by sme to mohli vyriešiť bezpečnejšie, ak nie s vlastnou tlačiarňou etikiet, čo zabezpečí naozaj kvalitnú  
a spolahlivú prácu a výsledok.

V našom webovom obchode si môžeš nájsť tú pre teba najvhodnejšou tlačiareň etikiet, ďalej si môžeš vyberať z 
rôzných typov a z rôznych cenových kategórií!
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