
Επιλέξτε ετικέτες τιμών
που ξεχωρίζουν!

Integrated Retail Solutions



Περισσότερα 

από 20.000 σημεία 

πώλησης είναι ήδη 

εξοπλισμένα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
Ξεκινήστε εκτυπώνοντας γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά τις ετικέτες τιμών σας σε πλαστικές κάρτες.
Εμφανίστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες και το προσωπικό σας. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Μέγιστη ευελιξία και ανταπόκριση: εκτυπώστε τις ετικέτες σας κατά το 
δοκούν, απευθείας στο σημείο πώλησής σας και επωφεληθείτε από την 
ενημερωμένη επισήμανση σε λίγα δευτερόλεπτα.

• Ανεξαρτησία: απελευθερωθείτε από χρόνους παράδοσης και ελάχιστες 
ποσότητες παραγγελιών που ορίζουν οι προμηθευτές των ετικετών σας. 

• Ιδανικές διαστάσεις: η μορφή της πιστωτικής κάρτας είναι το ιδανικό μέγεθος 
για να αναδείξετε τα προϊόντα σας στις βιτρίνες των προϊόντων.

• Υγιεινή και ανθεκτικότητα: εύκολες να καθαριστούν, οι κάρτες PVC είναι 
ανθεκτικές στο κρύο και την υγρασία. 

• Μοναδικές ετικέτες: εξατομικεύστε τις ετικέτες τιμών σας προσθέτοντας το 
λογότυπό σας και τα δικά σας γραφικά για να ξεχωρίσετε τους ανταγωνιστές 
σας.

• Επαγγελματική εμφάνιση στα βιτρίνες των προϊόντων σας: 
δημιουργήστε αρμονία σε όλα τα ράφια σας και κεντρίστε το ενδιαφέρον των 
πελατών με ελκυστικές ετικέτες.

• Σαφής και ευανάγνωστη επικοινωνία με μαύρες ετικέτες τυπωμένες σε 
λευκό χρώμα με φινίρισμα μαυροπίνακα.

Εμφάνιση πληροφοριών καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα σας σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς:

– Ονομασία προϊόντος
– Τιμή και μονάδα μέτρησης
– Αλλεργιογόνα: σε συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό INCO του 

Δεκεμβρίου 2014.
– Ασφάλεια τροφίμων: προέλευση και σύνθεση
– Συμβατότητα με το είδος της διατροφής τους: αλλεργίες, συγκεκριμένες 

δίαιτες, ήθη, έθιμα ή θρησκευτικές πρακτικές
– Υπεύθυνη κατανάλωση: βιολογικό ή/και τοπικό προϊόν 

• Εμφάνιση σαφών και ολοκληρωμένων πληροφοριών καταναλωτή.
• Εστιάστε σε προωθητικές ενέργειες και τα νέα προϊόντα σας.

Απλοποιήστε το έργο της ομάδας σας σχετικά με τον έλεγχο και την 
παραγγελία αποθεμάτων. 

Ονομασία προϊόντος
Τιμή
Εικόνα ή λογότυπο
Αλλεργιογόνα

Barcode
Κωδικός
Συμβουλές 
προετοιμασίας ή 
άλλες πληροφορίες 



ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΑΣ 
Οι λύσεις Edikio Price Tag σάς προσφέρουν όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ελκυστικές ετικέτες: λογισμικό σχεδίασης, 
εκτυπωτή, τα πρώτα σας αναλώσιμα, καθώς και μια μεγάλη γκάμα από κάρτες, μελανοταινίες και βάσεις ετικετών. 

Κάρτες 54 x 28 mm

Μαύρες κάρτες με
λευκή εκτύπωση

Μονόχρωμες κάρτες Μαύρες και λευκές 
επιμήκεις κάρτες Λευκές κάρτες με 

μονόχρωμη 
εκτύπωση 

Κλιπς

Μεταλλικές ή 
πλαστικές βάσεις 

Βάσεις για τοποθέτηση 
ή  ακίδες 

Κάρτες απομίμησης 
σχιστόλιθου 

Κάρτες 
που διπλώνουν

Μαγνητικές
βάσεις 

Αυξήστε την κέρδος της επένδυσής σας εκτυπώνοντας όλα τα σήματα και τις κάρτες που συνδέονται με τη δραστηριότητά σας.
Με τις λύσεις Edikio Price Tag Flex και Duplex, εκτυπώστε έγχρωμα σε λευκές κάρτες σε μορφή πιστωτικής κάρτας: 

Διακριτικά υπαλλήλων Δωροκάρτες Κάρτες επιβράβευσης Προσκλήσεις για εκδηλώσεις 



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ EDIKIO ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΛΥΣΗ 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΙΜΗΣ EDIKIO ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ 

• Φιλικό προς τον χρήστη: δημιουργήστε 
εύκολα όλες τις προσαρμοσμένες ετικέτες τιμών 
σας χρησιμοποιώντας τη διαισθητική διεπαφή 
και τον ενσωματωμένο οδηγό δημιουργίας.

• Πλούσιο περιεχόμενο: το λογισμικό 
περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη με περισσότερα 
από 200 πρότυπα για ετικέτες και κάρτες και 400 
εικονίδια για όλες τις σχεδιαστικές σας ανάγκες. 

• Ευκολία στη χρήση: Οι εκτυπωτές Edikio είναι εξίσου 
εύκολοι στη χρήση με τους τυπικούς εκτυπωτές γραφείου, 
μειώνοντας τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού.

• Γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας: ανάλογα με το 
μοντέλο του εκτυπωτή σας, χρειάζονται μόλις 10 έως 15 
δευτερόλεπτα για να εκτυπώσετε μια μονόχρωμη ετικέτα. 

• Αποδεδειγμένη ποιότητα: Τα αναλώσιμα Edikio 
Price Tag εγγυώνται ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα, 
παράγοντας ετικέτες τιμών που πληρούν τα υψηλά 
πρότυπα σας. 

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 

Αρτοποιεία & 
Ζαχαροπλαστεία

Delicatessen

ΚρεοπωλείαΙχθυοπωλεία 

Ανθοπωλεία

Ξενοδοχεία

Εστίαση

Supermarkets

Κάβες

Integrated Retail Solutions

Μυκόνου 7 & Υδρας 41
546 38 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310.943.400,  φαξ. 2310.943.960

Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρεις γέφυρες
111 45 Αθήνα
τηλ. 210.32.27.140, φαξ. 210.32.26.808Οδέσους ΑΕ

www.odesus.gr


