Neden Yumurta Üzerine Baskı?
Videojet Uygulama Notu

Zorluk
Gıda güvenliğiyle ilgili tüketici güveni
son yıllarda sarsılmış durumdadır. Ürün
güvenliğini artırmak için pek çok adım
atılmış olmasına rağmen, hükümetlerin
hala izlenebilirliği artırmakla ilgili
yapacakları çok şey bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, tüketicilerin daha sağlıklı
yemek yemeye odaklanmasına bağlı
olarak özel yumurta talebi artmaktadır
ve pek çok hızlı servis lokantada kümes
ürünü olmayan yumurtaya geçiş
yapmaktadır. Doğrudan yumurta
üzerine baskı yapma, tüketici güvenliğini
sağlamanın yanı sıra ürününüzü tanıtma
ve farklılaştırmada yardım edebilir mi?

Videojet Avantajı
Yumurta kodlama, Avrupa'da uzun
yıllardan beri zorunludur ve Videojet
çözümleri her yıl milyarlarca yumurta
üzerine baskı yapar. Lider yumurta ayırma
üreticileriyle birlikte çalışan Videojet,
güvenli yumurta kodlama çözümleri
sunar. Arkasında Videojet’in benzersiz
servis ve destek personeli bulunan
yatırımınızın güvenilirliği ve performansı
konusunda rahat olabilirsiniz.

Yasal uyumluluk
Çeşitli hükümetler, hem ulusal tedarikçiler hem de ihracat gereklilikleri açısından
yumurtaların kodlanmasını zorunlu tutmaktadır. Avrupa ve Orta Doğu'daki
ihracatçıların yumurtaları tek tek tanımlaması zorunludur, ancak bu şekilde
yumurtaların söz konusu bölgelerdeki yasal zorunluluklarla uyumlu olduğu
gösterilebilir. Söz konusu bilgiler; orijin ülke bilgilerini, paketleme ve son kullanma
tarihini veya ürün sınıfını kapsar. Yumurtalardan bazıları tüketici kullanımı için,
bazıları da ithalat gereklilikleri açısından kodlanır ve böylelikle perakende kullanıma
yönlendirilmeleri engellenir.

Marka farklılığı yaratma
Yumurtaların üzerine marka bilgilerinin
basılması, ürünlerinizi piyasadaki diğer yumurta
tedarikçilerinden ayırmanın mükemmel bir yoludur.
Bu, yumurta üretiminde ortaya konan yoğun
çabanın ve özenin gösterilmesi açısından özellikle
önemlidir. Yumurta kodlamaya yatırım yapmış
olan üreticiler, müşteri bağlılığını geliştirmiş ve
tüketicileri ürünlerinin değeri konusunda eğitmeyi
başarmıştır. Hatta bunlardan bazıları, yumurtalar
hatalı biçimde üzerinde kod olmadan gönderildiğinde tüketicilerden telefonlar
aldıklarını bile söylemiştir. Bu, yalnızca yumurtaların üzerine logo bastırmanın gücünü
gösterir. Gelişmekte olan piyasalarda, yumurtaların üzerine baskı yapılması, yumurtalar
karton dışında satıldığında şirket markasının tanınmasına yardım eder. Bu, yumurtanın
öncelikli bir yüksek protein kaynağı olduğu yerlerde, piyasa payının artırılması
açısından özellikle önemlidir.

Yumurta farklılığı yaratma
Özel yumurta talebi, tüketicilerin kendi hayat tarzlarına uyan yumurtalara ilgi
göstermesi veya kendi istedikleri üretim yöntemlerini (serbest aralık) karşılayan
yumurtalar araması nedeniyle giderek artmaktadır. Bu bilgileri doğrudan yumurtanın
üzerine basmak, karton içindeki yumurtaların doğru ürün olduğu konusunda tüketici
güvenini artırır ve aynı kalite tutarlılığında ürün sağlama inancını güçlendirir. Tazelikle
ilgili bilgilerin de eklenmesi, büyüyen bu tüketici segmentine en iyi kalitede yumurta
üretimi ve dağıtımı kararlılığınızı güçlendirir.

Tüketici güveni

Sözün Özü.

Yumurta üzerine üretim ve son kullanma tarihinin basılması, yumurta tazeliğini
vurgulamak açısından etkili bir yoldur. Bu, tüketicinin yumurtanın durumunu tam olarak
anlamasına yardım ederek, ailelerine en iyi ürünü sunduklarından emin olmalarını sağlar.
Aynı zamanda, tüketicilerinize en taze ve en güvenli ürünü sağlama kararlılığınızı da
iletmiş olursunuz.

Perakendecilerle ilgili iyileştirmeler
Yumurta üzerine lot ve tarih bilgilerinin basılması, yumurtaların hasar görmesi nedeniyle
attıkları veya tedarikçilerine geri gönderdikleri yumurta miktarını azaltmak isteyen
perakendecilere de yardımcı olabilir. Her ne kadar atılan yumurta miktarı pek çok
faktöre bağlı olsa da, tüm ölçekteki perakendeciler için bu rakam ortalama 25 düzinedir.
Yasal olarak konsolidasyona veya yeniden paketlemeye izin verilen yerlerde lot ve tarih
bilgilerinin kodlanması, perakendecilerin hasar gören pek çok kutudaki yumurtaları bir
araya getirerek fireyi ve satıcıya iade edilen yumurta sayısını azaltmasına olanak tanır.

Lot, tarih, marka ya da yumurtanın
türünün doğrudan üzerine basılması,
yumurtanın değerini artırmanın önemli
bir yoludur.
Ambalajcılar ve ayırıcılar, perakendeci
ihtiyaçlarına, gıda güvenliği ve
yumurta yasalarına uyum sağlayarak
avantajlı duruma gelir. Yumurtanın
üzerine kodlama, doğrudan üretici
çiftlikle müşteri bağlılığı oluşturmak
için markanın kullanılması demektir.
Doğrudan yumurta üzerine kodlama,
dünyadaki başka bölgelere ihracat
yapma koşullarını karşılayabilir.
Yıllar boyu güvenilir performans
gösterecek bir yumurta kodlama
sisteminin nasıl belirleneceği ve
tasarlanacağı konusunda yardım
almak için yerel Videojet temsilcinizle
iletişim kurun.
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