
ZLE OZNAČENÝ PRODUKT ZNIČÍ 
ZISK - ČO MUSÍME ROBIŤ, ABY 
SME TOMU ZABRÁNILI?

PRIESKUM PACKAGING WORD 
UKAZUJE, ŽE VHODNÉ OZNAČENIE 
PRODUKTOV ZNAMENÁ VELKÝ 
PROBLÉM NIE IBA PRE MALÝCH 
SPOLOČNOSTÍ, ALE AJ PRE VELKÝCH. 
UKÁZALO SA, ŽE NAJMENEJ U 30% 
SPOLOČNOSTI ZAPOJENÉ DO 
VÝSKUMU PRODUKTY MAJÚ CHYBNÚ 
ETIKETU, ČO ZNAMENÁ, ŽE V HORŠOM 
PRÍPADE TIE IDÚ DO ODPADU A V 
LEPŠOM PRÍPADE JE POTREBNÉ ICH 
ZNOVU OZNAČIŤ.
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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 15000 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/zle-oznaceny-produkt-znici-zisk-co-musime-robit-aby-sme-
tomu-zabranili-bp752)
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ZLE OZNAČENÝ PRODUKT ZNIČÍ ZISK - ČO MUSÍME 
ROBIŤ, ABY SME TOMU ZABRÁNILI?

Magazín Packaging World nedávno spravil jeden prieskum v spolupráci s Datalogic, čoho hlavná téma bola etiketovanie 
výrobkov. Výsledky naznačili, že viac ako 80% zúčastnených spoločností už už utrpel vážnejšiu stratu príjmov kvôli 
zlých produktových etikiet, ale zle označených produktov.

Tieto údaje dokonale potvrdia, že aký je dôležitý dokonalý materiál etikiet a používanie vhodnej tlačiarne, ak 
potrebujeme označiť naše vlastné výrobky.

Dokonalé etiketovanie znamená obrovskú výzvu
Prieskum Packaging Word ukazuje, že vhodné označenie produktov znamená velký problém nie iba pre malých 
spoločností, ale aj pre velkých. Ukázalo sa, že najmenej u 30% spoločnosti zapojené do výskumu produkty majú 
chybnú etiketu, čo znamená, že v horšom prípade tie idú do odpadu a v lepšom prípade je potrebné ich znovu označiť.

Tak či tak, to je taký problém, čo môže spôsobiť vážnu stratu príjmov a silno môže zatlačiť produktivitu danej 
spoločnosti. Nakolko stojí čas a peniaze nie iba preznačovanie produktov, ale spotrebúva veľa energie aj kontrola 
každého výrobku.

Ale čo môžeme robiť, aby sme sa vedeli vyhnúť týmto problémom?

•Používajme iba kvalitný materiál

Prvá ale aj najdôležitejšia vec je, aby vždy sme pracovali s kvalitnými spotrebnými materiálmi od spolahlivých výrobcov. 
Lacné, neznáme etikety velakrát sa javia ako ekonomické riešenie, avšak v mnohých prípadoch s nimi sa nedá vykonať 
prácu so správnou kvalitou, ďalej v horších prípadoch môže poškodiť aj tlačiareň etikiet.

•Vyberme si tú najlepšiu tlačiareň

Okrem materiálov aj to je dôležité, že s akým prístrojom vyhotovíme naše produktové etikety. Každá pracovná oblasť si 
vyžaduje iné etiketovacie riešenie, preto budeme potrebovať inú tlačiareň, aby sme dostali dokonalý výsledok.
Pre úlohy v kancelárií alebo sklade môže stačiť aj jeden stolný prístroj, avšak priemyselné riešenie si vyžadujú 
priemyselnú tlačiareň. 
V našom webshope nájdete vhodný prístroj pre každý pracovný proces, či hladáte stolnú, alebo masívnejšiu, 
priemyselnú alternatívu.
•Ak neexistuje iný spôsob, urobte to s profesionálmi!

Pre tých spoločností, ktorí nemajú k dispozícií dostatočnú kapacitu pre prevádzkovanie vlastnej tlačiarne etikiet, externe 
vyrobiť produktové štítky môže byť ideélne riešenie. Avšak ani to nie je jednoduchá úloha, veď si musíme nájsť tú 
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spoločnosť, ktorá nám vyrobí etikety s dokonalou kvalitou a v bezchybnom formáte, tak aby prispôsobili obchodnému 
profilu a pracovným tokom.
Od nás dostanete iba tie najkvalitnejšie etikety

Ak chceme dosiahnuť profesionálny konečný výsledok v oblasti etiketovania, čo je v súlade nie iba s Vašimi 
požiadavkami, ale zodpovedá aj právnymi predpismi a kritérií, tak sa odporúča vybrať si takú tlačiareňskú spoločnosť, 
ktorá sa špecializuje na výrobu produktových etikiet.

V našom webshope zákazníci si môžu nájsť okrem prémiových etikiet s dokonalou kvalitou, aj naše služby, čo Vám 
garantuje návrh a výrobu Vašich etikiet na mieru. Kontaktujte nás, sme k dispozícií! 
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