Ценови етикети върху пластмасови карти –
решение, което ви отличава

ПЛАСТМАСОВИ ЦЕНОВИ ЕТИКЕТИ –
РЕШЕНИЕ, КОЕТО ВИ ОТЛИЧАВА
ХИГИЕНА И СЪВМЕСТИМОСТ С ХРАНИТЕ

БЪРЗИНА И УДОБСТВО

• Уникални етикети: размерът на кредитна карта е
перфектен за подчертаване на Вашите продукти на щанда.

• Максимална гъвкавост: oтпечатвате Вашите етикети
на момента, директно на място в търговския обект, като се
възползвате от актуалното етикетиране в реално време.

• Хигиена и устойчивост: освен че са лесни за почистване,
PVC картите са устойчиви на ниски температури и влага.

• Независимост: сами създавате дизайн или избирате
от библиотеката с шаблони и печатате етикети.
Правите промени на място, при необходимост – обновявате
цени или друга информация за продуктите.

• Съвместимост с храните*: картите и лентите на Evolis
за етикетиране на свежи храни отговарят на изискванията
на хранително-вкусовата индустрия.

ПО-ДОБЪР ИМИДЖ И ВИЗИЯ

СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГУЛАТОРНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ

• Уникални етикети: персонализирате етикетите,
като добавяте лого и графични изображения,
за да се отличавате от конкуренцията.
• Професионална визия: създавате естетически издържани
витрини и привличате интереса на Вашите клиенти
с красиво изглеждащи етикети.

• Показвате цялата информация за Вашите продукти:
- Наименование на продукта
- Цена и мерна единица
- Произход на храната
- Алергени и друга информация

• Ясна и четима информация, разположена върху
черни карти с бял надпис.
ЛИЦЕ НА КАРТАТА
С ИНФОРМАЦИЯ
ЗА КЛИЕНТА

ГРЪБ НА КАРТАТА
С ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЕРСОНАЛА

Наименование
Цена
Изображение
Алергени

Баркод
Референция
Друга информация

Алергени, които трябва да бъдат описани
Европейският регламент на INCO от декември 2014 г. изисква задължително описание на 14-те най-често съдържащи се
алергени върху етикетите на всички хранителни продукти, предназначени за крайния потребител:

Целина

Яйца

Глутен

Мляко

Соя

Фъстъци

Ядки

Сусам

Лупина

Риба

Мекотели Ракообразни Сулфити

Синап

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ:
ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛЕСНО
Edikio на Evolis е решение, което осигурява всичко необходимо за създаване на атрактивни пластмасови ценови етикети.
Решението се състои от:

1. ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР

2. КАРТОВ ПРИНТЕР

• Създавате дизайн само с няколко клика: избирате
дизайн на етикета от галерия с различни дизайни.

• Принтерите Edikio са лесни за управление като
стандартни офис принтери.

• Минимизирате риска от грешка като импортирате
информация за продукта върху етикета директно от Вашата
база данни в MS Excel (наименование, цена и т.н.).

• Печатат бързо: отпечатвате етикет за 15 секунди!

• Създавате автентично-изглеждащи етикети:
софтуерът Edikio предлага шрифт, който наподобява
изписване с тебешир за по-голяма автентичност.
• Различни версии в зависимост от Вашите нужди:
има 3 версии на софтуера.

• Дискретна и лесна интеграция в работната среда:
принтерите са компактни и могат да се използват
без ограничения в търговския обект или офис.

3. КАРТИ И ЛЕНТА ЗА ПРИНТЕРА
• Лесни за поставяне: поставят се само в една лесна стъпка.
• Високо качество на консумативите от серията
High Trust® на Evolis: освен че са съвместими с храните,
лентите и картите са тествани от отдела за качество
на Evolis, който гарантира професионален завършек.

* Черните карти на Evolis, отпечатани в бяло са преминали лабораторни тестове от TÜV Rheinland в съответствие с регламент (ЕО) No. 1935/2004
на Европейския парламент относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храна.

НАМЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

EDIKIO ACCESS

EDIKIO FLEX

EDIKIO DUPLEX

Достъпното решение за печат
на едностранни етикети

Гъвкавото решение за печат
на етикети

Професионалното решение за
печат на двустранни етикети

Размер на етикета

• Кредитна карта,
едностранен печат

• Кредитна карта
и продълговати етикети

• Кредитна карта,
двустранен печат

Брой и честота на печата

• По-малко от 100 етикета
• 1-2 ъпдейта на година

• От 100 до 300 етикета
• Няколко ъпдейта
на година

• Над 300 етикета
• Ъпдейт на седмична или
дневна база

СОФТУЕР
Шаблони

•

•

•

Галерия с изображения

•

•

•

Шрифт тип “тебешир” (наличен и за кирилица)

•

•

•

Импорт на цени от Microsoft Excel ®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Автоматично откриване на етикетите, в които
е настъпила промяна след последния печат

•

•

Защита с парола

•

•

Автоматичен ъпдейт на данни
Управление на продуктови категории

•

Управление на продуктови подкатегории
Преглед на етикет

•

•

Управление на потребителски права

ПРИНТЕР
Печат върху карта с размер на кредитна карта

•

•

•

•

Печат върху продълговати карти

•

Автоматичен двустранен печат
Капацитет входящ контейнер (в карти)

25

50

100

Капацитет изходящ контейнер (в карти)

25

25

100

•

LCD touchscreen
USB връзка

•

Ethernet връзка
Гаранция

1 година

•

•

•

•

2 години

3 години

КОНСУМАТИВИ
Бяла лента – 500 отпечатъка

•

Бяла лента – 1000 отпечатъка*
Черни PVC карти (размер кредитна карта)

100

Черни PVC карти, продълговати
(150 x 50 mm - 5.90” x 1.97”)
* Формат кредитна карта (85.6 x 54 mm - 3.37” x 2.13”), едностранен печат

•

•

100

200

100

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ
Evolis предлага пълна гама от карти и ленти, за да отговори на всички Ваши нужди,
свързани с печата на пластмасови ценови етикети:

• Стандартни или продълговати черни карти
(2 формата: 120 x 50 мм или 150 x 50 мм)
с бял печат

• Бели карти за монохромен печат
(черен, червен, зелен, син) или
цветен, формат кредитна карта или
54 x 28 мм за по-малки продукти
и за добавяне на допълнителна
информация, напр. НОВО.
• Цветни карти или имитация на табела
с монохромен печат (черен, бял, червен,
зелен или син).

ИЗБЕРЕТЕ ВИЗИЯТА НА ВАШИТЕ ЕТИКЕТИ
Предимството на пластмасовите карти е, че те могат да бъдат разположени по различен начин с или без холдери.

ВИШНЕВ
ПАЙ

Вертикално

ФИЛЕ ОТ
ТРЕСКА
Хоризонтално

КАШУ

ЗЕЛЕН
ЧАЙ
Сгъната вертикално

БРУСКЕТА

ГЪШИ ДРОБ

СИРЕНЕ БРИ

Сгъната хоризонтално

БОГАТА ГАМА ОТ АКСЕСОАРИ

ПЕЧАТАТЕ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КАРТИ

Гамата от аксесоари Edikio включва различни видове
стойки за пластмасови етикети. Стойките могат да бъдат
тесни, широки, магнитни, с поставка или без,
за една или две карти, специфични за Вашия бизнес и т.н.

С решението за издаване на пластмасови ценови етикети
можете да печатате различни видове пластмасови карти,
свързани с Вашия бизнес, като просто поставите консумативи
(за пакети Flex и Duplex) за цветен печат върху бели карти.

Баджове на служители

Гифт карти

Лоялти карти

Покани за събития

Evolis разработва, произвежда и предлага на пазара пълна гама от картови принтери, които осигуряват всичко необходимо
за графична, магнитна и електронна персонализация за всички видове пластмасови карти: ID карти, клиентски карти, карти
за контрол на достъп, здравни карти, пластмасови ценови етикети и много други. Освен това Evolis предлага и софтуер
за дизайн и персонализация на карти, пълна гама от консумативи и специализирани таблети за подпис.

Комитекс е единствен оторизиран дистрибутор и сервизен център на Evolis за България.
https://evolis.comitex.net
КОМИТЕКС ООД
Адрес: бул. “Цариградско шосе” 115А, ет. 5 (бизнес сграда DATECS), 1784 София
тел.: + 359 (0) 2 9 714 714, 9 71 23 21;
GSM Gate: + 359 (0) 886 1 2 3 4 5 6;
e-mail: trade@comitex.net

