
PRETO SA OPLATÍ VYROBIŤ 
VLASTNÉ ETIKETY NA NAŠE 
PRODUKTY

AK STE SI PREDTÝM MYSLELI, ŽE SA 
NEOPLATÍ NAKUPOVAŤ KVALITNÉ 
MATERIÁLY, ALEBO TLAČIAREŇ Z 
PRÉMIOVEJ KATEGÚRIE, PRÍPADNE 
NA PRÁCU ODBORNÍKA, TAK TERAZ 
VÁM VYSVETLÍME, PREČO SA OPLATÍ 
PREHODNOTIŤ VAŠE STANOVISKO!
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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/nakupne-prirucky/preto-sa-oplati-vyrobit-vlastne-etikety-na-nase-
produkty-bp744)
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PRETO SA OPLATÍ VYROBIŤ VLASTNÉ ETIKETY NA 
NAŠE PRODUKTY

Počas našej práce už velakrát nám boli položené nasledovné otázky: naozaj sa oplatí investovať do drahých 
produktových etikiet vlastnej výroby? Vyplatí sa to z dlhodobého hľadiska, ak na etikety a čiarové kódy našich 
produktov budeme používať (alebo urobiť na zákazku) kvalitné spotrebné materiály potlačené na drahých tlačiarňach? 

Naše odpoveď je samozrejme to, že áno! Peniaze za tlač štítku produktu, ak ani nie priamym spôsobom, ale v každom 
prípade sa obracia. Že ako?

S kvalitnými etiketami môžeme jednoduchšie získať nie iba dôveru zákazníkov, ale môžu nás zachrániť aj pred vážnymi 
problémami alebo pokutami.

Ak ste si predtým mysleli, že sa neoplatí nakupovať kvalitné materiály, alebo tlačiareň z prémiovej kategúrie, prípadne 
na prácu odborníka, tak teraz Vám vysvetlíme, prečo sa oplatí prehodnotiť Vaše stanovisko!

Profesionálny dizajn - viac zákazníkov
Je zrejmé, že väčšina z nás môže súhlasiť, že čím je estetickejší dizajn jedného produktu, tým radšej minieme naše 
ťažko zarábané peniaze, aby sme to mohli zakúpiť. Nakolko prvý dojem má nesmierne veľký význam a k tomu aj patrí, 
že nami predávané produkty akú kvalitu majú a aký je estetický dizajn etikiet na našich produktoch.

Ak pznačenie na produktu bude potlačené v dobrej kvalite a všetko je dobre čitatelné, dokonca aj vzhlad je esketický, 
tak bude ovela väčšia šanca, aby zákazníci si to všimli a dajú do košíka, akoby sme mali k dispozícií jeden produkt so 
slabšou kvalitou.

Takže estetická etiketa s dobrou kvalitou prispieva k efektívnemu zvýšeniu kvality, z čoho sa dá vedieť, že vôbec nie je 
zbytočné. Dokonca!

Trvácna etiketa - väčšia spolahlivosť
Počas skladovej a logistickej práce, alebo počas priemyselných operácií administrácia má veľký význam. V tom 
prípade, ak na označenie skledovej zásoby, tovary alebo na pracovné prístroje používame etikety so slabou kvalitou, 
tak je velká pravdepodobnosť, že robíme pre seba extra výdavky alebo plus prácu. Že prečo?

Produktové etikety, ktoré tlačíme na materiál so slabou kvalitou, alebo s tlačiarňou, čo nie je vhodná na danú úlohu, tak 
môžu výsledňovať taký konečný výsledok, ktoré budú rýchlo opotrebovať, roztrhnúť a v krátkom čase budú nečitatelné. 
Ďalej väčšina nie je vhodná na to, aby sme ich vedeli používať medzi priemyselnými podmienkam.
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To znamená vážný problém, nakolko počas prísnej skladovej administrácie sa môže stať, že kvôli čiarového kódy, čo je 
potlačená slabou kvalitou jeden produkty sa nedá zaznamenať do evidenie a už sa vyskytne problém.

Oproti tomu, ak používame kvalitný materiál a etikety vyrobíme s vhodnou tlačiarňou etikiet, tak štítky budú nie len 
lahšie ovládatelné, ale budú aj odolnejšie, naďalej efektívne budú odolať aj extrémnym podmienkam, čo môže byť v 
skladovom alebo priemyselnom prostredí.

Takto vôbec sa nemusíme z toho báť, že kvôli chybných, nekvalitných etikiet by sme vyhodili prebytočné peniaze!
Dobre čitatelné údaje - už nie sú žiadne pokuty!

Najdôležitejšia úloha produktovej etikety je presné informovanie zákazníkov. V prípade ak produktové etikety nie sú 
vhodne vytvorené, alebo kvôli nekvalitným materiálom budú nečitatelné, tak to žial predstavuje neplnenie. Čo v 
závislosti od charakteru produktov môže mať za následok vysoké pokuty.

Sú také priemyselné odvetvia, v ktorých je osobitne výrazný, aby etiketa na danom výrobku bola vhodne čitatelná medzi 
všetkými podmienkami a aby obsahovala všetky dôležité informácie. Také je napríklad zdravotníctvo a chemycký 
priemysel, alebo aj potravinársky priemysel, čo na rozdiel od prvých dvoch ovplyvňuje veľa obchodníkov aj kupujúcich.

Počas označenia potravín umiestnené na regáloch obchodov musíme si venovať velký pozor na uvedenie primeraného 
množstva informácií a aj na to, aby tie informácie vždy boli správne čitatelné.

Práve preto na vytvorení a navrhnutí etikiety nikdy nesmieme šetriť, veď nedbanlivosť môže viesť k prísnym pokutám, 
čo dlhodobo vôbec sa nevypláca.

Keby ste minuli menej, tak dôverujte profesionálom!

Samozrejme sme si vedomí, že zaobstaranie naozaj dobrej tlačiarne etikiet a spotrebných materiálov na prvý pohlad sa 
môže zdať ako vážna investícia. Avšak táto investícia, ako aj vyššie spomíname, v krátkom alebo dlhšom časovom 
období, ale zaručene sa vyplatí!

Avšak, ak si myslíte, že Vaše podnikanie nepotrebuje vlastné zariadenie, tak vyhotovenie a návrh Vašich vlastných 
produktových etikiet môžete tiež dôverovať profesionálom za zlomok ceny!

Či ide o označenie produktov, kotúčových etikiet, farebné alebo čiernobiele riešenie, naša spoločnosť poskytuje našim 
zákazníkom vyhotovenie akýchkolvek etikiet na mieru. V súlade s Vašimi očakávaniami nájdeme pre Vás ten najlepší 
materiál, pomocou ktorého sa zaväzujeme prípravu estetických a trvácnych etikiet, ktoré sú v súlade s Vašimi 
potrebami a pracovnými podmienkami!
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