
Με το Edikio Price Tag, 
δημιουργήστε και εκτυπώστε εύκολα 

τις δικές σας ετικέτες τιμών 
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΙΜΗΣ EDIKIO 

Οι λύσεις Edikio Price Tag σας επιτρέπουν να δημιουργείτε και να εκτυπώνετε μόνοι σας τις ετικέτες τιμών, 
αναγράφοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς και είναι απαραίτητες 
για τους πελάτες και το προσωπικό σας. 

Οι λύσεις όλα-σε-ένα περιλαμβάνουν:
• λογισμικό σχεδίασης με

αποκλειστικές κατηγορίες προϊόντων, 
πρότυπα ετικετών και εικόνες

• εκτυπωτή καρτών
• μια μελανοταινία και κάρτες PVC
Υπάρχει επίσης διαθέσιμη πλήρης σειρά 
αξεσουάρ.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

Εκτυπώστε άμεσα τις δικές σας ετικέτες τιμών 
στο χώρο σας σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

Εμφανίστε ευανάγνωστα και προσεγμένα όλες 
τις πληροφορίες για τους πελάτες σας χωρίς να 
καλύπτετε τα προϊόντα σας. 

Καθαρίστε εύκολα τις ετικέτες τιμών σας για 
βέλτιστη υγιεινή. Οι κάρτες PVC είναι 
πιστοποιημένες για επαφή με τρόφιμα και δεν 
επηρεάζονται από το κρύο ή την υγρασία. 

Ενισχύστε τις πωλήσεις σας και 
διαφοροποιηθείτε με επαγγελματικές και κομψές 
ετικέτες. Εξατομικεύστε τις ετικέτες τιμών σας για 
σταθερό branding. 



Ελκυστική και ενημερωτική μπροστινή πλευρά για τους πελάτες σας 

Ονομασία προϊόντος

Τιμή

Εικόνα ή λογότυπο

Αλλεργιογόνα 

Ενημερωτική πίσω πλευρά για το προσωπικό σας

Τιμή

Οδηγίες ή ενημέρωση
για τον πελάτη

Ονομασία προϊόντος

Barcode



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΛΥΣΗ 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΙΜΗΣ EDIKIO ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ 

EDIKIO PRICE TAG ACCESS 
για τις μονόχρωμες ετικέτες τιμών

EDIKIO PRICE TAG FLEX 
για όλες τις ετικέτες τιμών σε διάφορες διαστάσεις 

EDIKIO PRICE TAG DUPLEX 
για ετικέτες τιμών διπλής όψης

Λογισμικό Price Tag software - Έκδοση Lite Λογισμικό Price Tag software - Έκδοση Standard Λογισμικό Price Tag software - Έκδοση Pro

Εκτυπωτής Edikio Price Tag Access
– Μονής όψης, περιθώριο 1,35 mm
– Μονόχρωμη εκτύπωση
– Μορφή μεγέθους πιστωτικής κάρτας*

Εκτυπωτής Edikio Price Tag Flex printer 
– Μονόπλευρη, από άκρη σε άκρη
– Μονόχρωμη και έγχρωμη εκτύπωση
– Μεγέθη πιστωτικής κάρτας* και μεγάλες κάρτες** 

Εκτυπωτής Edikio Price Tag Duplex 
– Αυτόματη διπλής όψης, από άκρη σε άκρη
– Μονόχρωμη και έγχρωμη εκτύπωση
– Μορφή μεγέθους πιστωτικής κάρτας*  

Περιλαμβάνονται αναλώσιμα:  
– Λευκή μελανοταινία, εκτύπωση έως 1000 κάρτες*
– 100 μαύρες κάρτες PVC, σε μορφή πιστωτικής κάρτας*
– 100 μαύρες κάρτες PVC, σε μεγάλη μορφή: 150 x 50 mm 

Περιλαμβάνονται αναλώσιμα:  
– Λευκή μελανοταινία, εκτύπωση έως 500 κάρτες*
– 100 μαύρες κάρτες PVC, σε μορφή πιστωτικής 

κάρτας* 

Περιλαμβάνονται αναλώσιμα:  
– Λευκή μελανοταινία, εκτύπωση έως 1000 κάρτες*
– 200 μαύρες κάρτες PVC, σε μορφή πιστωτικής 

κάρτας*

*Κάρτες σε μορφή πιστωτικής: 85,6 x 54 mm 
** Επιμήκεις κάρτες: 120 x 50 mm  - 150 x 50 mm 

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΚΑΡΤΑ 
Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας εκδίδοντας όλα τα σήματα και τις κάρτες για την επιχείρησή σας: 
κουπόνια δώρου, κάρτες επιβράβευσης και κάρτες υπαλλήλων.
Με τις λύσεις Edikio Price Tag Flex και Duplex, εκτυπώστε έγχρωμα σε λευκές κάρτες 
σε μορφή πιστωτικής κάρτας. 
Το Edikio Flex σάς επιτρέπει επίσης να εκτυπώνετε μονόχρωμα σε μορφή πιστωτικής 
κάρτας και μεγάλες ετικέτες. 

Ετικέτα τιμής σε μορφή μεγάλης ετικέτας Κάρτα επιβράβευσης Σήματα εργαζομένων 

ΗΔΗ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τη λύση Edikio Price Tag. Μου επιτρέπει να 
συμμορφώνομαι είμαι στα πρότυπα με ετικέτες που πλένονται εύκολα και που 
εξασφαλίζουν καθαριότητα και επαγγελματισμό στο σημείο πώλησής μου.» 

Laurent Amiard, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου "Au temps des tartines" (Γαλλία) 
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