
NAŠA SPOLOČNOSŤ DOSIAHLA 
NOVÚ ÚROVEŇ, STALI SME SA 
PARTNERMI ZEBRA BUSINESS

V POSLEDNOM ŠTVRŤROKU 2018 SA 
NÁM PODARILO DOSIAHNUŤ NÁŠ 
ĎALŠÍ CIEĽ PRE TENTO ROK, PODLA 
ČOHO SME SA STALI U JEDNÉHO 
NAJVÄČŠIEHO VÝROBCU TECHNIKY 
ČIAROVÝCH KÓDOV Z DISTRIBÚTORA 
NA ZEBRA BUSINESS PARTNER. PRE 
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV TO ZNAMENÁ 
VÝHODNEJŠIE CENY, VÄČŠIU PONUKU 
PRODUKTOV A VÝROBNÉ SLUŽBY V 
ŠIROKEJ ŠKÁLE.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/zebra-business-partner-bp385)
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NAŠA SPOLOČNOSŤ DOSIAHLA NOVÚ ÚROVEŇ, 
STALI SME SA PARTNERMI ZEBRA BUSINESS

V poslednom štvrťroku 2018 sa nám podarilo dosiahnuť náš ďalší cieľ pre tento rok, podla čoho sme sa stali u jedného 
najväčšieho výrobcu techniky čiarových kódov z distribútora na Zebra Business partner. Pre našich zákazníkov to 
znamená výhodnejšie ceny, väčšiu ponuku produktov a výrobné služby v širokej škále. Ďakujeme našim partnerom, 
dodávatelom za podporu a hlavne našim zákazníkom za dôveru!

História a predstavenie spoločnosti Zebra
Americká Zebra bola založená v roku 1969, ako výrobca vysokorýchlostných elektromechanických výrobkov, potom v 
roku 1982 spoločnosť sa premenovala na Zebra Technologies Corporation. Jej centrum je v Lincolnshire (Illinois, USA), 
čo vyrába a predáva označovacie, sledovacie a počítačové tlačové ID technológie. Medzi produkti partia 
termotransférové etikety, termotlačiarne, inteligentné RFID tlačiarne etikiet, skenery čiarových kódov, fixné a ručné 
snímače, naďalej tlačiarne plastových kariet a KIOSK, ktoré používajú pre označovanie čiarovými kódmi, identifikačné 
účely a pre špeciálnu tlač, hlvane v oblasti výroby, zdravotníctva a vládnom sektore. V roku 2013 spoločnosť dosiahla 
obrat 1,038 miliard dolárov a jej trhový podiel bol 3,6 miliard dolárov.

V roku 1998 Zebra Technologies sa zlúčila so spoločnosťou Eltron International, čo vyžadovala akvizícia spoločnosti 
Atlanek v roku 2003. V roku 2004 spoločnosť rozšírila s výrobou inteligentých etikiet RFID, vďaka akvizícií Retail 
Systems International. Od 2008 Zebra je jedna z najväčších predstaviteľov výroby kotúčových riešení a techniky 
čiarových kódov. Ale ich najv˝ačšia akvizícia sa stala len potom, nakolko zakúpil firmu Motorola Solutions Enterprise v 
3,45 miliard dolárovej transakcii, čo poskytol pokročilé mobilné výpočtové technológie a technológiu  a služby dátovej 
komunikácie. 
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