Innovation powered by inspiration

Labelling
& Coding
Systems

A member of

Η εκτύπωση και εφαρμογή
ετικέτας, ειδικότητά μας
Σήμανση Πρωτογενούς
Συσκευασίας
Η σήμανση της ατομικής συσκευασίας
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε βαθμό που μερικές
φορές οδηγείστε σε εξατομικευμένες λύσεις.
Σε μια αγορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική όπου το
marketing επιτάσσει ποιότητα στη λεπτομέρεια,
ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η επιλογή σας
είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και εμείς
ως ειδικοί μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε
σωστά σε λύσεις value for money,
ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες
του τελικού καταναλωτή.

Ακρίβεια

Υψηλή,
εδώ η λεπτομέρεια μετράει

Ποιότητα

Αδιαπραγμάτευτη

Ταχύτητα
Δεδομένη

Αξιοπιστία
Είναι επένδυση

Εφαρμογές Wrap around & Bottom

Ευελιξία

Επιταγή της Αγοράς

Ευκολία

Για κάθε χρήστη

Εφαρμογές Round Product Labelling
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Κολλάμε ό,τι σας
κολλήσει στο μυαλό!
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Η κωδικοποίηση α
ψηφιοποίηση της
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Front & Back
Δευτερογενούς Συσκευασίας

Top & Bottom

► Κιβώτιο

► Σάκος

► Παλέτα

τε την ετικέτα σας… πάνω μας!

Η ετικέτα λοιπόν ε
διαδικασία συσκευ
λόγους αλλά πρω
και κωδικοποίηση
μια μοναδική ταυ
της παραγωγής το
αποστολή του. Πλ
ημερομηνίες λήξη
όπως βάρος, ποσ
βρίσκονται όλα σ
κιβωτίου ή παλέτα
πλήρη διασφάλισ

Modular συστήματα εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας έρχονται να ανταποκριθούν
σας για κιβώτια, σάκους, ομάδες αυτών ή και παλέτες, οποιουδήποτε
οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

Wrap around

Wrap around
with tamper proof

►Εύκολες και γρήγορες αλλαγές αναλώσιμων
►Περιβάλλον χρήσης με οθόνη αφής
και εξειδικευμένο λογισμικό
►Φιλικότητα προς τον χρήστη

αχύτητες
άστασης ετικέτας
τη ροή παραγωγής
η με 11 διαφορετικές
ραχίονα

Print & Apply
Overprinting
ε κάθε λόγο να κολλήσετε…
μαζί
μας!
Υποστηρίζουμε τις ιδέες του marketing, γινόμαστε
σύμμαχοί σας στον αγώνα σας να ξεχωρίσετε,
σεβόμενοι την επένδυσή σας και τους
επιχειρηματικούς στόχους σας.

Κάτω

Πλάι

1-2 ετικέτες
ταυτόχρονα

Αυτόματα

Με το χέρι
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► Κιβώτιο
► Σάκος
Σήμανση Δευτερογενούς Συσκευασίας
► Κιβώτιο
► Σάκος
► Παλέτα
Σήμανση Δευτερογενούς Συσκευασίας

Αφήστε την ετικέτα σας… πάνω μας!
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►Μεγάλες ταχύτητες
►Εύκολες και γρήγορες αλλαγές αναλώ
►Μεγάλες ταχύτητες ►Ποικιλία διάστασης ετικέτας
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►Ανεμπόδιστη ροή παραγωγής
και εξειδικευμένο λογισμικό
►Ανεμπόδιστη ροή παραγωγής
και εξειδικευμένο λογισμικό
►Επικόλληση με 11 διαφορετικές
►Φιλικότητα προς τον χρήστη
►Επικόλληση με 11 διαφορετικές
►Φιλικότητα προς τον χρήστη
μονάδες βραχίονα
μονάδες βραχίονα

Έχετε κάθε λόγο να κολλήσετε… μαζί μ
Έχετε κάθε λόγο να κολλήσετε… μαζί μας!
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Κωδικοποίηση με την
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Η Ετικέτα είναι ταυτότητα
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Η εφαρμογή TracePro
Pallet Tracking της Acmon

κολλήσει στο μυαλό!
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Wrap around

Print & Apply

Wrap around
with tamper proof

Overprinting

Οι λύσεις μας εφαρμόζονται
σε όλους
τουςτου
τομείς
Υποστηρίζουμε
τις ιδέες
marketing, γινόμαστε
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βιομηχανίας
σύμμαχοί
σας στον αγώνα σας να ξεχωρίσετε,
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Τρόφιμα

Τρόφιμα
Χημικά
∆ομικά
Καλλυντικά
Χημικά
∆ομικά
Καλλυντικά
Φάρμακα

Φάρμακα

Innovation powered by inspiration

Customer
Care
Compliance
Η ομάδα τεχνικών μας γνωρίζει όλες τις
προδιαγραφές που χρειάζεται να τηρείτε,
για να έχετε εξασφαλισμένη ποιότητα προϊόντος
και καλή σχέση με τον καταναλωτή.

Expertise
Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται συνεχώς στα κεντρικά
των συνεργαζόμενων οίκων που αντιπροσωπεύουμε, έτσι ώστε η
τεχνογνωσία μας να είναι πλήρως ενημερωμένη και απόλυτα
εναρμονισμένη με το επίπεδο της κάθε τεχνολογίας.

After Sales Support
Διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, προσφέροντας ολοκληρωμένα
συμβόλαια συντήρησης με πολλαπλές δυνατότητες λύσεων, ώστε να μπορείτε να
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ομάδας μας.

Συνεργαζόμενοι οίκοι

ACMON DATA

12 km National Road Athens-Lamia,
th

GR 14452, Metamorfosi | Greece
T +30 21061 05831, www.acmondata.com

