
TRI VECÍ, KTORÉ SÚ POTREBNÉ 
PRE VYTVORENIE DOKONALEJ 
ETIKETY

ČI SA BAVÍME O ETIKET, ALEBO 
KOTÚČOVÝCH ŠTÍTKOV, ALEBO O 
AKOMKOLVEK SAMOLEPIACOM 
RIEŠENÍ, PRE VYTVORENIE 
BEZCHYBNÉHO KONEČNÉHO 
VÝSLEDKU DOKONALÝ SPOTREBNÝ 
MATERIÁL JE NEVYHNUTNÝ. UŽ 
PÁRKRÁT SME SA ZAOBERALI S 
TÉMOU, AVŠAK NEMOŽNO ANI 
DOSTATOČNE ZDÔRAZNIŤ, ŽE 
PRÁMIOVÁ ETIKETY, KVALITNÁ 
TERMOTRANSFÉROVÁ PÁSKA A 
DOBRÁ TLAČIAREŇ JE NEVYHNUTNÁ!
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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/tri-veci-ktore-su-potrebne-pre-vytvorenie-dokonalej-etikety-
bp747)
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TRI VECÍ, KTORÉ SÚ POTREBNÉ PRE VYTVORENIE 
DOKONALEJ ETIKETY

Označenie našich produktov s etiketami na prvý pohlad sa môže zdať ako jednoduchá úloha. Len vytvoríme nejaký 
návrh na počítači, spustíme tlač a etiketa s čiarovým kódom, cenou alebo akoukolvek grafikou je ihneď hotová, tak ako 
sme to predstavili. Však?

Avšak pravda je to, že vytvorenie kvalitnej etikety vyžaduje si však viac času a energie. Pred tým, ako by sme začali s 
prácou, existujú tri vecí, ktoré sú velmi dôležité, môžeme povedať, že sú nevyhnutné: dobrý spotrebný materiál, 
prémiové prístroje a samozrejme vhodný návrh grafiky.

V nasledovnom článku Vám podrobne vysvetlíme tie zákaldné požiadavky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby ste vedeli 
vyrobiť estetické, nadčasové a kvalitné etikety!

Dokonalý materiál a prístroje
Či sa bavíme o etiket, alebo kotúčových štítkov, alebo o akomkolvek samolepiacom riešení, pre vytvorenie 
bezchybného konečného výsledku dokonalý spotrebný materiál je nevyhnutný. Už párkrát sme sa zaoberali s témou, 
avšak nemožno ani dostatočne zdôrazniť, že prámiová etikety, kvalitná termotransférová páska a dobrá tlačiareň je 
nevyhnutná!

To, že aké etikety si vyberieme, samozrejme závisí od našich cieliv a od charakteru vykonanej práce. Práca v jednom 
bežnom obchode si vyžaduje iný spotrebný materiál, ako napríkad etiketovanie v extrémnom prostredí.

Ale v našom internetovom obchode si môžete nájsť všetky materiály, pre všetky špeciálne úlohy, len tých 
najspolahlivejších výrobcov!

Dostatočné množstvo informácií

Jedna klasická produktová etiketa musí obsahovať vela informácií. Hlavne vtedy, ak sa bavíme o potravinárskom alebo 
kozmetickom produkte. Meno produktu a výrobcu, logo, meno distribátora, krajina pôvodu, netto hmotnosť, čiarový kód 
a ešte by sme mohli vymenovať, ktoré sú tieto očakávania bez ktorých produkty by sa nemohli dostať na pulty 
obchodov.

Je dôležité, aby počas návrhu sme uviedli všetky dôležité informácie, veď ak niektoré údaje nebudú zobrazené, tak to 
môže mať dokonca za následok prísné pokuty. A to na 100% vieme, že by to nechcel ani jeden majitel obchodu.

Počas vytvorenia etikety si musíme dávať pozor aj na to, aby konečný výsledok by bol viditelný a čitatelný aj napriek 
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tomu, ak informácie musia zmestiť na malé miesto. Práve preto, ak nie sme is istí v práci, tak vyhotovenie a navrhnutie 
etikety radšej máme nechať na profesionálov.
Ideálny softvér

Vytvorenie jednoduchej produktovej etikety nie je zložitá úloha, ak vlastné etikety vytlačíte napríklad z programu Word. 
Avšak existujú také riešenia, na ktoré už sa oplatí používať profesionálnejší program pre návrh etikiet. 

Závisí to do Vašich požiadaviek, či používate grafický softvér, návrhár čiarových kódov, alebo nejaké iné riešenie, 
dôležité je, aby v2zdy ste dali pozor na to, aby zvolená opcia by bola vhodná a aby vedela uspokojiť potrebnú úlohu.

Ak Váš čas alebo zdroje si nedovolia, aby vlastné etikety by ste vytvorili Vy sami, tak nás kontaktujte s dôverou! My 
Vám poskytneme nie iba tlačiarne, spotrebné materiály, alebo iné príslušenstvá, ale taktiež realizujeme vyhotovenie 
akejkolvek špeciálnej etikety, respektíve kotúčových materiálov. 
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