
O DÔLEŽITOSTI PRVÉHO DOJMU

AKO SPOTREBITEĽ, NAŠE 
ROZHODNUTIA VO VELKOM MÔŽU 
OVPLYVNIŤ NÁHLE IMPULZY, O 
KTORÝCH NA PRVÝ POHĽAD ANI BY 
NEMYSLELI, ŽE SÚ AKOU DÔLEŽITOU 
SÚČASŤOU PROCESU NAKUPOVANIA. 
TIE SÚ HLAVNE VIZUÁLNE STIMULY, 
KTORÉ DOSTANÚ SA K NÁM, AK 
VIDÍME BALENIE ALEBO KOMPLETNÝ 
VZHLAD JEDNHO TOVARU A 
NAŠTARTUJÚ TVORBU OKAMŽITÝCH 
HODNOTOVÝCH SÚDOV V NAŠEJ 
HLAVE.
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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/o-dolezitosti-prveho-dojmu-bp591)
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O DÔLEŽITOSTI PRVÉHO DOJMU

Ako spotrebiteľ, naše rozhodnutia vo velkom môžu ovplyvniť náhle impulzy, o ktorých na prvý pohľad ani by nemysleli, 
že sú akou dôležitou súčasťou procesu nakupovania. Tie sú hlavne vizuálne stimuly, ktoré dostanú sa k nám, ak vidíme 
balenie alebo kompletný vzhlad jednho tovaru a naštartujú tvorbu okamžitých hodnotových súdov v našej hlave.

Práve preto je dôležité, že ako vedúci predajne sme dávali pozor na vzhlad nami predávaných výrobkov a pri 
prítažlivého obalu sme venovali energiu a čas aj na takých faktorov, ako etiketovanie s vhodnou kvalitou.

Aj etiketa môže byť rozhodujúci aspekt
Možno vás prekvapí, ale pre zvýšenie tržby môžu prispieť aj také faktory, ako kvalite etikiet predávaných produktov vo 
Vašom obchode. Nakolko tieto nálepky môžu o Vás veľa povedať, ako o obchodníkovi.

Jedna vyblednutá cenová etiketa so zlou kvalitou naznačuje ľahostajnosť a nenáročnosť, kým jeden dobre vyzarajúci 
kus naznačuje pozornosť a profesionalitu. A ak sa nad tým lepšie zamyslíte, tak aj Vy uprednostňujete kvalité produkty, 
ktoré majú náročné balenie, však?

Takže, to si myslíte nie iba Vy, ale aj väčšina spotrebitelov!

Pre vytvorenie naozaj kvalitných etikiet nič iné nepotrebujete, ako jeden softvér pre tvorbu etikiet, jednu spolahlivú 
tlačiareň etikiet, naďalej trošku estetického vkusu. Potom už len trocha práce a kózlo je hotová!

Alternatívne sprostredkovanie informácií cez tvarov a farieb

Etiketovanie Vašich produktov má veľa príležitostí. Ak sa nebojíte od toho, aby namiesto klasického čierno-bieleho 
riešenia ste vyskúšali rôzne farby a tvary, tak môžete prenášať také informácie spotrebitelov, čo v inej forme by ste 
nevedeli odovzdať, alebo iba velmi neúčinne. Farabné etikety napokon priťahujú značnú pozornosť a naznačujú ovela 
väčšiu profesionalitu, ako bežné, jednoduché čierno-biele varianty, s čími sa môžeme stretnúť aj v obchodoch aj na 
produktoch.

Etiketa je samotný výrobok

Takže kvalita Vašich etikiet ukáže, že celkovo aké máte schopnosti ako predajca, naďalej aj o kvalite produktov. Ak 
používate kými nekvalitnejšie nálepky na označenie produktov, tak tým je pravdepodobnejší, že spotrebitelia Vám budú 
menej dôverovať a nebudú brať Váš obchod príliš vážne. Avšak pomocou kvalitných a príťažlivých etikiet môžete zíkať 
ich dôveru už na prvý pohlad.
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