Twórz niepowtarzalne
oznakowania do programów
promocyjnych oraz
lojalnościowych i zarządzaj nimi

Rozwiązania programowe i z zakresu znakowania

Znakowanie do programów
promocyjnych i lojalnościowych

Uaktywnij promocje
i zaangażowanie klientów
Wiążąc cenne dane demograficzne z określonymi
zakupami, możesz nadać swoim działaniom
marketingowym zupełnie nową jakość.

Rozwiązania z zakresu znakowania promocyjnego umożliwiają
producentom bezpośrednie dotarcie do konsumentów przez nanoszenie
na produkty inteligentnie realizowanych zmiennych oznakowań. Dzięki
zakodowanym identyfikatorom, jednostkom SKU lub informacjom o kanale
dystrybucyjnym produktów przypisane do nich oznakowanie staje się
wyjątkowym dowodem zakupu. Ponadto drukarki Videojet mogą przyjąć
oznakowania wygenerowane zewnętrznie różnymi metodami i dostarczyć
dane raportowe dotyczące konkretnej produkcji, jeśli tylko zajdzie taka
potrzeba. Niepowtarzalne informacje identyfikacyjne na każdym
z produktów umożliwiają powiązanie go z konsumentem i umożliwiają
prowadzenie jeszcze ściślej ukierunkowanych zabiegów marketingowych.

Rozwiązanie cyfrowe, które uwalnia od konieczności
używania wstępnie zadrukowanych elementów
promocyjnych i wiąże cenne dane marketingowe
z konkretnymi zakupami
Oszczędzając czas, materiały i ludzką pracę,
rozwiązanie cyfrowe może opłacić się bardziej
niż kosztowne, tradycyjne promocje.
Dodatkowo informacje są przejrzyste i czytelne
i można je drukować na praktycznie dowolnej
powierzchni. Wszystkiemu towarzyszy wsparcie
ze strony największego w branży zespołu
specjalistów technicznych, aby produkcja
zawsze odbywała się na czas i mieściła
w budżecie.

Oszczędności finansowe dzięki
rozwiązaniu cyfrowemu
• Nie ma potrzeby używania wstępnie
zadrukowanych materiałów.
• Nie ma narastających kosztów związanych
z bezpieczeństwem i zatrudnieniem.
• Nie ma spowolnień w produkcji dzięki
specjalistycznym urządzeniom
odpowiednim do zastosowań.

Szybkie wejście na rynek.
Krótki czas realizacji.
Prostota i elastyczność.
• Szybko wdrażane rozwiązanie
dostosowywane do
konkretnego zastosowania.
• Nie trzeba czekać na wstępnie
zadrukowane materiały.
• Umożliwia użytkownikom
szybszą reakcję na działania
konkurencji.

Gotowe rozwiązania do promocji opartej na
opakowaniach
Do celu
Kompletne rozwiązanie oferujące łatwą
integrację i gotowe zarządzanie programami
Wraz z rozwiązaniem Videojet z zakresu
drukowania promocyjnego klienci otrzymają
pomoc techniczną, której na miejscu udzielą
przeszkoleni pracownicy naszej firmy. Nasi
eksperci postarają się zapewnić bezproblemowe
działanie wybranego systemu znakowania.
Zadbają o to, by wszystko razem działało
sprawnie: od zamontowania drukarki przez
okablowanie i konfigurację systemu po
modyfikację interfejsu użytkownika oraz
integrację z linią pakującą. Natomiast
niezawodny sprzęt Videojet zapewni
elastyczność, jaką oferują technologie
znakowania atramentowego, laserowego
i termicznego, umożliwiające drukowanie na
praktycznie każdej powierzchni.

Szybki i bezproblemowy rozruch
Od domknięcia szczegółów promocji do
rozpoczęcia promocyjnego druku na
opakowaniach mijają obecnie zaledwie
tygodnie, a nie miesiące. Właśnie tak szybkie
i elastyczne potrafią być rozwiązania Videojet
z zakresu znakowania promocyjnego. Wszystko
jest wbudowane w sam system i dostosowane
do konkretnych potrzeb wynikających
z zastosowania. Aby wdrażanie systemu jak
najmniej zakłóciło procesy produkcyjne, należy
je starannie zaplanować, a plan precyzyjnie
wykonać, w czym chętnie pomożemy.
Współpraca z firmą Videojet zapewnia stały
dostęp do fachowej wiedzy, co oznacza mniejsze
opóźnienia i mniej problemów z integracją.
Wszystko jest gotowe, na wyciągnięcie ręki.

W budżecie

Na bieżąco

Łatwa konfiguracja i eksploatacja
• Zoptymalizowana wydajność linii
• Umieszczanie oznakowań pod kapslami,
wewnątrz kartonów, na torebkach, butelkach
itd.
• Prosta integracja oraz pomoc techniczna ze
strony ekspertów firmy Videojet

Na czas

Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji
wyrobów, oferującym produkty do drukowania na bieżąco, znakowania i kodowania,
płyny do konkretnych zastosowań oraz serwis urządzeń w całym cyklu eksploatacji.
 aszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych
N
artykułów konsumenckich, wyrobów farmaceutycznych
i produktów przemysłowych w zwiększaniu wydajności, ochronie
i rozwoju marek oraz nadążaniu za trendami na rynku i zmianami
przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii i ekspertem
w dziedzinie zastosowań atramentowego druku ciągłego (CIJ),
termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania laserowego,
druku termotransferowego (TTO), znakowania i etykietowania
opakowań zbiorczych oraz różnych technologii drukowania. Na
całym świecie zainstalowanych jest ponad 325 000 drukarek firmy
Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu
miliardach produktów dziennie. Firma oferuje pomoc w zakresie
sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz zastosowań swoich
rozwiązań za pośrednictwem ponad 3 000 pracowników biur
firmy w 26 krajach na całym świecie. Sieć dystrybucyjna firmy
Videojet obejmuje ponad 400 dystrybutorów i producentów
OEM, którzy obsługują 135 krajów.

Siedziba światowa
Biura sprzedaży i obsługi firmy
Videojet
Zakłady produkcyjnorozwojowe
Kraje, w których działają biura
ds. usług i sprzedaży firmy
Videojet
Kraje, w których działają biura
ds. usług i sprzedaży partnerów
firmy Videojet
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