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Poskrbite za privlačen izgled in boljšo
opaznost izdelkov na vaših prodajnih policah
IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST IN
PRODUKTIVNOST

OZNAKE V SKLADU S HIGIENSKIMI
STANDARDI IN REGULATIVAMI

• Maksimalna fleksibilnost in odzivnost: posodobite
podatke o izdelkih kar na licu mesta, brez čakanja.
Spremenite cene, izpostavite izdelke v akciji ali
spremenite katerikoli drug podatek takoj, ko ga
potrebujete, saj lahko novo cenovko natisnete kar na
vašem prodajnem mestu.
• Pustite kreativnosti prosto pot in z nekaj kliki sami
oblikujte in natisnite svoje kartice za označevanje
izdelkov!
• Skrajšajte čas za urejanje polic - vaše police so lično
urejene z novimi oznakami v ekspresno hitrem času.

• Kartice so primerne za neposreden stik s svežo
hrano; ustrezajo higienskim standardom (TÜV in
ISEGA certifikat).
• Kartice lahko izpostavite vročini, vlagi, pari, jih
operete in obrišete, a ostale bodo kot nove.

PLASTIČNA KARTICA KOT
INOVATIVNA REŠITEV
• Format kartice je ravno pravšnji za pregledno in
čitljivo zapisane podatke, brez zakrivanja izdelkov na
policah.
• Dovolj prostora, da vključite vse potrebne
informacije o izdelku:
- vrsta artikla,
- cena in merska enota,
- poreklo,
- sestavine,
- logotip
- alergeni*,…

POVEČAJTE PREPOZNAVNOST VAŠE
BLAGOVNE ZNAMKE
• Predstavite svoje izdelke v slogu profesionalcev:
vzbudite zanimanje kupcev in izstopajte od ostalih
ponudnikov
• Usklajenost z grafično podobo vaše organizacije:
natisnite svoj logo, oblikujte lasten izgled kartice ali
izpostavite pomemben podatek po lastni želji.
• Natisnite na kartico izstopajoč simbol in še dodatno
izpostavite nov artikel v ponudbi ali v akciji.

• *Alergeni, ki morajo biti navedeni ob izdelku
Splošno označevanje je enotno za vse države članice EU in velja od decembra 2014. Predpisano je v Uredbi (EU) št.
1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.
Glede na regulative, mora imeti vsako živilo znotraj opisa naveden tudi podatek o alergenih, ki so lahko prisotni v sestavi živila.
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Personalizirane cenovne oznake, ki izstopajo
SPREDNJA STRAN KARTICE
Vidna strankam
•P
 regledno natisnjeni podatki: izbira med različnimi fonti pisav, grafičnimi
predlogami, možnost tiska na raznobravne kartice, da še posebaj izstopajo,…
•N
 atisnite na kartico izstopajoč simbol, sestavine, alergene, logo vašega
podjetja in še dodatno izpostavite artikel v ponudbi ali v akciji.

HRBTNA STRAN KARTICE
Vidna prodajalcem
•O
 lajšajte delo vašim zaposlenim in na zadnjo stran kartice natisnite podatke
o ceni, črtno kodo, šifro artikla ter tako povečajte preglednost.

Celovita rešitev za označevanje
izdelkov s plastičnimi karticami
Edikio rešitev vam
ponuja vse, kar
potrebujete za
hitro in učinkovito
ustvarjanje privlačnih
cenovnih oznak na
prodajnih mestih.
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1. PROFESIONALNA PROGRAMSKA
OPREMA ZA OBLIKOVNJE KARTIC
• Oblikujte kartico v nekaj preprostih
korakih: izberite končni izgled kartice
izmed predlog, ki so na volji ali jo
oblikujte sami popolnoma po vaših
željah.
• Zmanjšajte tveganja za napake –
uvozite bazo podatkov o izdelkih
(cena, sestavine, teža,…) direktno v
program za tiskanje.
• Na voljo so tri različne programske
opreme, prilagojene različnih zahtevam.
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2. VISOKO ZMOGLJIVI TISKALNIK
• Edikio tiskalniki so enostavni za uporabo. Tiskalnik deluje na vseh
računalnikih, kot katerikoli drug namizni tiskalnik, menjava ribonov
pa je hitra in preprosta.
• Natisnite oznako izdelka na plastično kartico v najhitrejšem
možnem času – posamezno ali v večjih količinah naenkrat.
3. POTROŠNI MATERIAL IN STOJALA
• V vsakem paketu je vključen en ribon in 100 ali 200 kosov črnih kartic
za potisk.
• Upravljanje s tiskalnikom, menjava ribonov in vzdrževanje je
izredno enostavno.
• Evolis visoka kvaliteta se izraža tako na tiskalniku, potrošnem
materialu, stojalih, kot tudi v končnem izdelku.
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Izberite najprimernejšo rešitev
glede na vaše potrebe:

EDIKIO ACCESS
EDIKIO FLEX
Osnovna raven tiskalnika, ki
Fleksibilna rešitev, ki omogoča
omogoča enostranski potisk tudi tiskanje podaljšanih plastičnih
kartic s črnim ali belim ribonom
kartic za označevanje artiklov

EDIKIO DUPLEX
Napreden tiskalnik
za dvostransko tiskanje
PVC kartic

Format kartice

• Klasična velikost PVC kartice,
enostranski potisk

• Klasična velikost PVC kartice in • Klasična velikost PVC kartice,
dve daljši velikosti, enostranski dvostranski potisk
potisk

Uporaba kartic za označevanje

• Manj kot 50 izdelkov
v ponudbi
• 1 do 2 spremembi cen v letu

• 50 do 250 izdelkov v ponudbi
•M
 anj kot 50 izdelkov v ponudbi
• Večkratna sprememba cen
skozi leto

Upravljanje s podatki

Seznam izdelkov, po možnosti v elektronski obliki,
tudi ročno zapisani

PROGRAMSKA OPREMA

• Več kot 250 izdelkov v ponudbi
• Tedensko ali dnevno
spreminjanje cen skozi leto
Strukturiran seznam artiklov in
terminski plan spreminjanja cen.

LITE

STANDARD

PRO

V naprej pripravljene predloge kartic,
kategorizirane po segmentih prodaje

•

•

•

Nabor ikon in slik

•

•

•

Poseben font pisave v stilu krede

•

•

•

Uvoz cen in podatkov iz Microsoft
Excel®

•

•

•

•

•

Samodejno posodabljanje podatkov
Upravljanje s kategorijami produktov

•

Upravljanje s podkategorijami produktov

•
•

•

•

Samodejna zaznava posodobljenih
ali spremenjenih podatkov od
zadnjega tiskanja

•

•

Zaščita z geslom

•

•

Predogled oblikovane kartice

•

•
•

•

Pravice za upravljanje za več uporabnikov
TISKALNIK
Potisk na kartice klasičnega formata*

•

•

•

•

Potisk na kartice podaljšanega formata**

•

Samodejno obojestransko tiskanje
Kapaciteta zalogovnika kartic (št. kartic)

25

50

100

Kapaciteta pladnja kartic (št. kartic)

25

25

100
•

LCD zaslon na dotik
USB povezava

•

Ethernet povezava
Garancija

1 leto

•

•

•

•

2 leti

3 leta

VKLJUČEN POTROŠNI MATERIAL
Beli ribon – 500 potiskov

•

Beli ribon – 1000 potiskov
PVC kartice klasičnega formata
PVC kartice v podaljšanem formatu
* Klasičen format kartice (85.6 x 54 mm), enostranski potisk
**Podaljšan format kartice (120 x 50mm in 150 x 50mm)
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100

•

•

100

200

100

Raznoliki izgledi cenovnih oznak
S širokim naborom različnih velikosti in barv kartic ter ribonov lahko ustvarite kakršnokoli oznako, ki bo najbolj
primerna za predstavitev vašega izdelka oz. živila.
• Črne plastične kartice v
klasični in dveh podaljšanih
dimenzijah* (*rešitev, ki jo
omogoča Flex tiskalnik:
120 x 50 mm ali 150 x 50 mm)
• Bele kartice primerne za tiskanje z
barvnim ali enobarvnim ribonom.
Klasičen format kartice 54x86mm
ali 3-delne kartice, dimenzij
54 x 28mm za označevanje in
izpostavljanje posebnih ponudb,
akcij, novih izdelkov ipd.
• Barvne plastične kartice,
klasičnih dimenzij 54 x 86 mm za
potisk z enobarvnim ribonom,
za izdelke, ki jih želite še posebej
izpostaviti v ponudbi.

IZBERITE MED RAZLIČNIMI NAČINI POSTAVITEV PLASTIČNIH KARTIC ZA OZNAČEVANJE
Prednost plastičnih kartic je v tem, da jih lahko prepognemo na različne načine in s tem vsakič znova dosežemo
drugačen efekt in to brez uporabe stojal.

Vertikalno

Horizontalno

Prepognjeno vertikalno

Prepognjeno horizontalno
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Potrošni material
Odvisno od modela tiskalnika lahko za označevanje izdelkov uporabite bele, črne ali barvne kartice. Pri rešitvi
Edikio Flex lahko izbirate med tremi različnimi formati črnih PVC kartic. Da bodo vaše kartice čim bolj izstopale, so
na voljo tudi riboni za potisk kartic v različnih barvah in stojala, prilagojena različnim načinom ter pogojem uporabe.
KARTICE IN RIBONI
Podjetje Evolis je pridobilo certifikat TÜV, da so potiskane plastične
kartice primerne za neposreden stik s svežimi živili.

TÜV TEST:
PRIMERNO ZA
NEPOSREDEN
STIK S HRANO

Kartice so prestale laboratorijske teste s strani TÜV Rheinland, ki
zagotavljajo skladnost s predpisi glede pakiranja in rokovanja z živili.

EDIKIO ACCESS

TISKALNIK
EDIKIO FLEX

EDIKIO DUPLEX

C4001, 30mil

•

•

•

C4002, 20mil

•

•

•

C4521, 3kartice 54x28mm

•

•

•

C8001,
klasična dimenzija 54x86mm, 30 mil

•

•

•

KARTICE
Bele pvc kartice,
klasična dimenzija 54x86mm

3-Delne pvc kartice, bele

Črne pvc kartice

Predtiskane kartice z motivom
lesenega okvirja

Različne barvne kartice
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C8122,
dimenzija 50x120mm, 20 mil

•

C8152,
dimenzija 50x150mm, 20 mil

•

C9001,
klasična dimenzija 54x86mm, 30 mil

•

•

•

CR80,
klasična dimenzija 54x86mm, 30mil

•

•

•

Število
enostranskih
potiskov

RIBONI

EDIKIO ACCESS

TISKALNIK
EDIKIO FLEX

EDIKIO DUPLEX

•

•

•

•

Beli ribon
RCT015NAA

1000

RCT052NAA

500

RCT023NAA

2000

RCT025NAA

500

•

Črni ribon
•

Barvni ribon
R5F002EAA

200

•

•

R5F008EAA

300

•

•

RCT012NAA

1000

•

•

RCT013NAA

1000

•

•

RCT014NAA

1000

•

•

RCT016NAA

1000

•

•

RCT017NAA

1000

•

•

Modri ribon

Rdeči ribon

Zeleni ribon

Zlati ribon

Srebrni ribon

ISEGA
CERTIFIKAT:
PRIMERNO ZA
NEPOSREDEN
STIK S HRANO

*Evolis riboni za tiskanje kartic ustrezajo
ISEGA certifikatu, ki zagotavlja ustreznost
zahtevam:
•R
 egulative (EC) N° 1935/2004 glede
materialov in sestavnih delov artiklov, ki se
uporabljajo v neposrednem stiku s hrano,
•L
 FGB; glede živil, potrošniškega blaga in
živalske krme.
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Edikio stojala
Edikio program vključuje širok nabor stojal in nosilcev za plastične kartice.
Stojala so prilagojena različnim načinom uporabe in jih je možno postaviti v
vitrino, zatakniti na polico, zapičiti v svežo hrano, pripeti na košaro ali posodo ipd.

OZKO STOJALO S KONICO
Stojalo s špičasto konico za neposreden stik s hrano.
Št. artikla #
AC000001

ŠIROKO STOJALO S KONICO
Primerno za neposreden stik s hrano v vitrinah,
hladilnih omarah ipd.
Št. artikla #
AC000004

MAGNETNO STOJALO (8 ali 12cm)
Stojalo primerno za postavitev ob izdelkih na pultih,
vitrinah, policah ipd.
• 2 velikosti: 8 cm ali 12 cm
Št. artikla #
AC000002 (8 cm)
AC000005 (12 cm)

STOJALO S PRIPONKO (4 ali 8 cm)
Za enostavno pritrditev na košare, podstavke,
posode ipd.
• 2 velikosti: 4 cm ali 8 cm
Št. artikla #
AC000007 (4 cm)
AC000008 (8 cm)
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STOJALO ZA 2 KARTICI
Kadar potrebujete večjo površino za opis izdelka ali
ko želite izpostaviti akcijo ali posebno ponudbo.
• Dimenzije : 89 x 111 mm (2x CR80 PVC kartica)
Št. artikla #
AC000010

PROMO NASTAVEK + TRANSPARENTNA ZAPONKA
Za poudarjanje izdelkov v akciji in ostalih promocij,
da izdelek še bolj izstopa.
Št. artikla #
AC000006

TRANSPARENTNA SAMOSTOJEČA STOJALA
Stabilna stojala iz polikarbonata, ki zagotavlja
trpežnost in odpornost na toploto.
• 2 velikosti: 8 cm ali 12 cm
Št. artikla #
AC000011 (8 cm)
AC000012 (12 cm)

STANDARDNO NIZKO STOJALO ZA KARTICE
Diskretno stojalo, idealno za restavracije, kavarne,
delikatese ipd.
Št. artikla #
AC000003

www.idshop.si
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H-GRIPPER STOJALO
Večnamenska priponka za spenjanje dveh kartic ali
kot objemka za pladnje.
Št. artikla #
AC000009

STOJALO ZA KARTICE 3031-25
Stojalo za kovinske košare 25 mm.
Št. artikla #
30.70.3031-25

STOJALO ZA KARTICE 2021-75
Samolepilno stojalo 75mm.
Št. artikla #
30.70.2021-75

STOJALO ZA KARTICE 6021
Premično stojalo za steklene police.
Št. artikla #
30.70.6021

STOJALO ZA KARTICE 1061-25
Premično stojalo za police.
Št. artikla #
30.70.1061-25
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Izkoristite vse možnosti,
ki jih ponuja tiskalnik plastičnih kartic
INVESTICIJA, KI SE POVRNE
Z Evolis tiskalniki lahko natisnete tudi plastične kartice za druge namene; oblikujte imenske kartice za zaposlene,
darilne bone, kartice zvestobe, VIP kartice, vabila, hotelske kartice ipd in tako še hitreje povrnete svojo investicijo.

Imenske kartice za zaposlene

Darilne kartice

Kartice zvestobe

Vabila
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IDealni partner za
identif ikacijo in varnost
www.idshop.si

ID Shop d.o.o.
Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
T. 01 500 40 50 F. 01 500 40 51 E. info@idshop.si

