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Με το Edikio Price Tag, 
δημιουργήστε και εκτυπώστε εύκολα 

τις δικές σας ετικέτες τιμών 



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, 
αναγράφoντας 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, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικά 
σχεδιασμένου για να τοποθετεί τις ετικέτες 
σας απευθείας στο λαιμό των φιαλών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

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

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

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

ΞΕΚΑΘΑΡΗ & ΠΛΗΡΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι ευανάγνωστες, ενημερωτικές ετικέτες 
παρουσίασης προσθέτουν αξία στα προϊόντα σας 
εμφανίζοντας τις επιθυμητές πληροφορίες με 
εξατομικευμένο τρόπο. 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας εκδίδοντας 
όλα τα σήματα και τις κάρτες για την επιχείρησή 
σας: ετικέτες σήμανσης περιοχής παραγωγής, 
κουπόνια δώρου, κάρτες επιβράβευσης, κάρτες 
υπαλλήλων και προσκλήσεις γευσιγνωσίας.



Εμφανίστε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στους πελάτες σας 

Ονομασία προέλευσης 

Όνομα κτήματος 
κρασιού 

Επιπλέον 
πληροφορίες

Τιμή μονάδας

Τιμή ανά λίτρο 

Εικόνα ή λογότυπο 

Ειδικό αξεσουάρ 
ετικέτας για τον 
λαιμό της φιάλης



ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΚΑΡΤΑ 
Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας εκδίδοντας όλα τα σήματα και τις κάρτες για την επιχείρησή σας: 
ετικέτες σήμανσης περιοχής παραγωγής, κουπόνια δώρου, κάρτες επιβράβευσης, 
κάρτες υπαλλήλων και προσκλήσεις γευσιγνωσίας.
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. 

Σήματα εργαζομένων ΠρόσκλησηΣήμανση περιοχής παραγωγής

ΗΔΗ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

«Θα πρότεινα 100% τις λύσεις Edikio Price Tag σε άλλον έμπορο κρασιού ή 
επαγγελματία οίνου. Τα πολλά πλεονεκτήματά του εξασφαλίζουν σαφή και 
αρμονική σήμανση, ενώ μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε εύκολα τις 
πληροφορίες που θα εμφανίζονται .» 

Amandine Marquais, Les Carmélites Wine Cellar Manager – Νάντη (Γαλλία)

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 
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