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Επιλέξτε ετικέτες που 
αντικατοπτρίζουν 

την εικόνα σας



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΣΟ

Πολυγλωσσική απεικόνιση

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομασία του πιάτουΤο λογότυπό σας

Συστατικά

Αλλεργιογόνα

ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Δημιουργήστε εντυπωσιακές και επαγγελματικές ετικέτες για να 

βελτιώστε την εμφάνιση του μπουφέ σας. Ετικέτες τυπωμένες σε λευκό, ασημί ή 
χρυσό σε μια μαύρη κάρτα για κομψό και αρμονικό αποτέλεσμα.

• Εξατομικεύστε τις ετικέτες σας προσθέτοντας το λογότυπο σας και γραφικά 
της επιλογής σας. Προωθήσετε την εικόνα του brand σας και ενισχύσετε την 
οπτική ταυτότητα της εταιρείας σας.

• Προβάλετε την προτάσεις του μπουφέ σας και ξεχωρίστε: ελαφριά ή 
τοπικά προϊόντα, πιάτα που παρασκευάζονται στο χώρο του ξενοδοχείου και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε να συμπεριλάβετε.

Ξεκινήστε εκτυπώνοντας τις ετικέτες του μπουφέ σας σε πλαστικές κάρτες. Εμφανίστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
στους πελάτες σας σε προσαρμοσμένες ετικέτες παρουσίασης που θα βελτιώσουν την εμφάνιση του μπουφέ σας.

• Βελτιώστε την ποιότητα των υπηρεσιών σας για διεθνείς πελάτες 
εμφανίζοντας πληροφορίες σε πολλές γλώσσες στις ετικέτες σας.

• Ικανοποιήστε τις προσδοκίες των πελατών σας και συμμορφωθείτε με 
τις κανονιστικές απαιτήσεις εμφανίζοντας πλήρεις πληροφορίες σχετικά με 
τα συστατικά και την προέλευση των προϊόντων στις ετικέτες σας.

• Βοηθήστε τους πελάτες να κάνουν μια γρήγορη και ενημερωμένη 
επιλογή, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες σε μία μόνο κάρτα. Αυτό 
θα επιτρέψει μια πιο ομαλή ροή στους πάγκους του μπουφέ και θα βελτιώσει την 
εμπειρία των πελατών σας.

• Θα είστε εντελώς ανεξάρτητοι δημιουργώντας γρήγορα και εύκολα τις 
ετικέτες παρουσίασής σας στη δική σας τοποθεσία.

• Θα ανταποκρίνεστε γρήγορα: μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, μπορείτε να 
εξατομικεύσετε και να εκτυπώσετε ετικέτες για να επισημάνετε τυχόν νέα 
προϊόντα στον μπουφέ σας και να προσαρμόσετε τις πληροφορίες ώστε να 
ταιριάζουν στους πελάτες σας.

• Η πλαστική κάρτα διατίθεται σε διάφορες μορφές για ευκολία στην 
ανάγνωση. Οι διαφορετικές επιλογές αναδίπλωσης αυξάνουν τις δυνατότητες 
διάταξης του μπουφέ σας διασφαλίζοντας ότι οι ετικέτες προσαρμόζονται πάντα 
στο μέγεθος των προϊόντων σας.

• Επειδή είναι υγιεινή, στιβαρή και εύκολη στο καθάρισμα, αυτή η 
πλαστική κάρτα είναι ανθεκτική και ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση στη 
βιομηχανία τροφίμων.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Επωφεληθείτε από τη λύση Edikio Guest και τη μεγάλη γκάμα από μελανοταινίες και πλαστικές κάρτες για να εκτυπώσετε όλους 
τους τύπους καρτών. Η επένδυσή σας θα αποδώσει γρήγορα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχετε.

• Κάρτες εκδηλώσεων: δώστε στους 
συμμετέχοντες σεμιναρίων, στους 
καλεσμένους ενός γάμου και σε άλλους 
συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις 
ταυτότητες και αναμνηστικές κάρτες.

• Κάρτες προνομίων: δείξτε αναγνώριση 
στους VIP πελάτες δίνοντάς τους 
προσαρμοσμένες κάρτες μπόνους ως 
ένδειξη της εκτίμησής σας.

• Ετικέτες τιμών για τα καταστήματά 
σας: δημιουργήστε εύκολα αναγνώσιμες 
και προσαρμοσμένες ετικέτες για όλα τα 
προϊόντα στα καταστήματά σας.

• Ετικέτες αποσκευών: δώστε στους 
πελάτες σας ένα προϊόν κύρους 
παρουσιάζοντάς τους ετικέτες 
αποσκευών τυπωμένες με τα δικά τους 
προσωπικά στοιχεία.

• Εκπτωτικές και δωροκάρτες: 
αυξήστε τον τζίρο σας και επιτρέψτε 
στους πελάτες σας να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις εξαιρετικές προσφορές που 
εμφανίζονται σε πλαστικές κάρτες.

• Κάρτες που παρέχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες σας: ελέγξτε (είτε οπτικά είτε 
χρησιμοποιώντας barcode στις κάρτες) 
την ταυτότητα των ατόμων στα οποία 
επιτρέπεται η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
ευεξίας, σπα, γήπεδο γκολφ, καζίνο κλπ.

• Σήματα εργαζομένων: δώστε 
ταυτότητα στα μέλη του προσωπικού σας 
με σήματα υψηλής ποιότητας. Μπορείτε 
ακόμη και να εμφανίσετε τις γλώσσες 
που μιλά ο κάθε υπάλληλος.

• Κάρτες πρόσβασης δωματίου 
ξενοδοχείου: χρησιμοποιήστε γραφικά 
για να προσαρμόσετε τις κάρτες 
πρόσβασής και να επισημάνετε τις 
προσφορές σας στους πελάτες.



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
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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


