
TWOJE CENÓWKI NA 
KARTACH PLASTIKOWYCH



WYRÓŻNIJ SWOJE PRODUKTY ZA POMOCĄ 
ZADRUKOWANYCH CENÓWEK

  OSZCZĘDZAJ CZAS:

•  100% elastyczności i szybkość reakcji: Wydrukuj cenówki 
na żądanie, bezpośrednio w punkcie sprzedaży i uaktualniaj 
swoje ceny wtedy, kiedy tylko tego potrzebujesz.

•  Niezależność: Uniezależnij się od minimalnych ilości etykiet, 
które musisz zamówić i terminów dostaw u producentów 
etykiet.

WZMOCNIJ WIZERUNEK MARKI
•  Wyróżnij się na tle konkurencji: stwórz własny projekt, dodaj 

własne logo i grafikę, która przyciąga wzrok klienta.

•  Profesjonalny wygląd ekspozycji w sklepie: skuteczna 
reklama nowych produktów, promocja bezpośrednio na 
Twoich kartach cenowych.

•  Czytelna informacja: wyraźny napis w kolorze białym na 
czarnych kartach, czcionki przypominające użycie kredy na 
tablicy.

   WIDOCZNOŚĆ, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO 
GWARANTOWANE

•  Idealne wymiary:  kilka różnych rozmiarów kart zapewnia 
czytelne i wyraźne informacje o towarze na stoisku.

•  Higiena i trwałość: bardzo łatwe do czyszczenia, karty PVC  
są odporne na zimno i wilgoć.

•  Dopuszczone do kontaktu z żywnością*: karty i taśmy Evolis 
do etykietowania świeżych produktów spełniają restrykcyjne 
wymagania przemysłu przetwórstwa spożywczego.

  ZGODNOŚĆ Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI UNIJNYMI

•  Wyświetl wszystkie informacje dotyczące produktów, takie jak:
 - Nazwa towaru
 - Cena i jednostka miary
 - Pochodzenie (w przypadku mięs)
 -  W przypadku ryb: nazwa naukowa, metoda produkcji, obszar 

połowów i podobszar oraz wykorzystywane narzędzia połowowe;
 - Alergeny itp.

*  Czarne cenówki Evolisa z białym nadrukiem przeszły pozytywnie testy laboratoryjne przez organizację TUV Rheinland zgodnie z regulaminem Uni Europejskiej 
(EC) nr 1935/2004 i amerykańskim rozdziałem 21 kodeksu rozporządzeń federalnych na zgodność kontaktu z żywnością



WSZYSTKIE INFORMACJE O TWOIM 
PRODUKCIE POKAZANE W CZYTELNY SPOSÓB

PRZÓD KARTY Z INFORMACJAMI DLA KLIENTA TYŁ KARTY

Nazwa produktu
Cena
Zdjęcie lub logo
Alergeny

Kody kreskowe
Numer referencyjny
Dodatkowe informacje

•  Jasne i kompletne informacje dla konsumentów obejmujące:
 - Bezpieczeństwo żywności: pochodzenie i skład
 -  Zgodność z ich rodzajem diety: alergie, z uwzględnieniem 

konkretnych diet czy religii
 -  Odpowiedzialna konsumpcja: informacja czy produkt jest 

ekologiczny i produkowany lokalnie.

•  Skup się na promocjach i nowych produktach: identyfikuj 
nowe produkty i oferty specjalne, dodając notatki 
bezpośrednio na swoich cenówkach

Zrób ze swoich cenówek prawdziwe narzędzie sprzedaży, 
wyświetlając wszystkie przydatne informacje pracownikom 
stoiska na odwrocie.

Alergeny które muszą zostać zadeklarowane  
Alergeny które muszą zostać zadeklarowane Europejskie rozporządzenie INCO z grudnia 2014 wymaga obowiązkowego podawania 
14 najważniejszych produktów powodujących alergię bądź nietolerancję pokarmową:

Seler Gluten Mleko Soja 
orzeszki

KukurydzaOrzechy MięczakiSezam Łubin RybyOrzeszki 
ziemne

GorczycaSkorupiakiJaja



1. DEDYKOWANE ROFESJONALE OPROGRAMOWANIE 
DO PROJEKTOWANIA CENÓWEK
•  Stwórz swoją cenówkę za pomocą kilku kliknięć: wybierz 

swój wzór/ grafikę z wielu dostępnych, gotowych szablonów 
etykiet, z uwzględnieniem świeżych produktów i umieść 
wszystkie potrzebne informacje na karcie.

•  Ogranicz ryzyko błędów, importując informacje o produktach 
do swoich kart bezpośrednio z pliku MS Excel® (nazwy, ceny 
itp.).

•  Etykiety wyglądające oryginalnie: oprogramowanie Edikio 
ma czcionkę, która do złudzenia przypomina odręcznie pisany 
tekst kredą na tablicy.

•  Wersje oprogramowania dostosowane do różnych potrzeb: 
dostępne są 3 wersje oprogramowania Edikio, tak, aby spełnić 
wszystkie potrzeby sprzedawców detalicznych.

2. KOMPAKTOWE, WYDAJNE DRUKARKI KART 
PLASTIKOWYCH
•  Drukarki Edikio są tak łatwe w obsłudze jak standardowe 

drukarki biurowe.

•  Drukowanie w rekordowym tempie, pojedyncze karty lub 
całe partie. Możesz wydrukować swoją cenówkę zaledwie w 
ciągu 15 sekund!

•  Integracja dyskretna w środowisku pracy: drukarki Edikio 
firmy Evolis są kompaktowe, dzięki czemu mogą być używane 
bez ograniczeń w punkcie sprzedaży lub biurze.

3. DOŁĄCZONE PRÓBKI CZYSTYCH KART I TAŚM DO 
DRUKU
•  Łatwa instalacja: plastikowe etykiety Edikio i taśmę do 

drukarki można założyć szybko i nie wymaga technicznych 
umiejętności.

•  Jakość taśm Evolis High Trust®: zarówno karty, jak i taśmy do 
drukarki Edikio zostały przetestowane przez dział ds. Jakości 
firmy Evolis, aby zagwarantować profesjonalny wydruk. 

PROFESJONALNE I WYGODNE  
ROZWIĄZANIA
Rozwiązania Edikio Evolisa zapewniają wszystkie niezbędne elementy do wydrukowania atrakcyjnych wyglądem cenówek w szybki 
i ekonomiczny sposób bezpośrednio w punkcie sprzedaży. W skład każdego rozwiązania wchodzi:



EDIKIO ACCESS
Najbardziej atrakcyjne 

cenowo rozwiązanie do druku 
jednostronnych cenówek

EDIKIO FLEX
Elastyczne rozwiązanie druku 

cenówek na standardowej 
wielkości kartach lub dłuzszych

EDIKIO DUPLEX
Zaawansowane rozwiązanie  

dla druku dwustronnych  
cenówek

Typ karty •  Format karty kredytowej, 
zadruk jednostronny

•  Format karty kredytowej i 
dłuższy

•  Format karty kredytowej, 
zadruk dwustronny

Ilość drukowanych kart
•  Do 100 kart dziennie
•  1-2 aktualizacji rocznie

•  100 do 300 kart dziennie
•  Kilka aktualizacji w roku

•  Ponad 300 kart dziennie
•  Zmiany na kartach codziennie 

lub raz w tygodniu

Zarządzanie informacją Lista produktów odręczna lub w formie pliku Skomplikowana lista  
produktów i cen

ZNAJDŹ IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE!

OPROGRAMOWANIE WERSJA LITE STANDARDOWA WERSJA WERSJA PRO

Szablony pogrupowane wg rodzaju handlu • • •
Biblioteka obrazów • • •
Specjalna czcionka- wygląd jak odręczny 
napis kredą na tablicy • • •

Import cen z Microsoft Excel® • • •
Automatyczne uaktualnianie danych • •
Zarządzanie kategoriami produktów • • •
Zarządzanie podkategoriami produktów • •
Podgląd wyglądu karty • • •
Automatyczne wykrywanie wzorów 
modyfikowanych od ostatniego druku • •

Zabezpieczenie przez hasło • •
Zarządzanie prawami użytkowników •
DRUKARKA

Druk w formacie karty kredytowej • • •
Druk w dłuższym formacie •
Automatyczny druk po obu stronach karty •
Pojemność pojemnika na karty 25 50 100

Pojemność zasobnika na karty 25 25 100

Ekran dotykowy LCD •
Komunikacja USB • • •
Komunikacja Ethernet • •
Gwarancja 1 rok 2 lata 3 lata

ZAŁĄCZONE MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE

Biała taśma- wydruk na 500 kart •
Biała taśma- wydruk na 1000 kart* • •
Czarne karty matowe format karty 
kredytowej 100 100 200

Czarne karty PVC w dłuższym formacie  
(150x 50 mm) 100

*Format kart kredytowej (85,6 x 54 mm), zadruk jednostronny 



ZWIĘKSZ SWOJE MOŻLIWOSCI I 
ZOPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ

Zaginany do środkaPortretowy Poziom Zaginany w poziomie

Tarta 
jabłkowa

Orzechy 
nerkowca

Herbatka 
na noc

BruschettaFilet z 
plamiaka Foie gras Ser brie

WYBIERZ UKŁAD SWOJEJ KARTY
Zaletą cenówek z PVC jest też to, że mogą one mieć dowolny układ, mogą prezentować ceny jako karty ze stojakami lub bez nich.

MOŻLIWE OPCJE
Evolis oferuje szeroką gamę kart i taśm, tak aby można było zaprojektować cenówki dopasowane do Twoich potrzeb:

• Standardowe lub długie karty 
elastyczne rozwiązanie dla 2 formatów: 
(120 x 50 mm lub 150 x 50 mm), z 
możliwością nadruku w białym kolorze, 
polecane szczególnie dla piekarni

• Białe karty Nadruk monochromatyczny 
(czarny, czerwony, zielony, niebieski nadruk) 
lub w kolorze, w  formacie karty kredytowej 
lub mniejszym (54x 28 mm), dedykowanej 
do etykietowania małych produktów lub do 
specjalnych informacji np. NOWOSĆ czy 
SPECJALNOŚĆ SKLEPU

• Karty w różnych kolorach 
Do nadruku w 1 kolorze (czarny biały, 
czerwony, zielony, niebieski) 



WYDRUKUJ WSZYSTKIE SWOJE KARTY
Zwiększ rentowność inwestycji drukując wszystkie karty 
potrzebne w Twojej działalności. Wystarczy wymienić materiały 
eksploatacyjne w rozwiązanich Flex i Duplex i wydrukować w 
kolorze karty lojalnościowe, prezentowe, karty pracownicze itp. 

DUŻY WYBÓR STOJAKÓW DO KART
Rozwiązanie Edikio oferuje  różne uchwyty i stojaki do cenówek. 
Uchwyty te są przystosowane do standardowych etykiet z 
cenami: wąskich lub szerokich, są stojaki magnetyczne, uchwyty 
na 2 karty, specjalne dla Twoich towarów (sklep mięsny, rybny, 
piekarnia, catering)

Karty prezentowe

Karty lojalnościowe Zaproszenia

Karty pracownicze



www.edikio.com

•  Siedziba i zakład produkcyjny w 
Angers(Francja)

•  Ponad 310 000 dostarczonych drukarek

•  Oddziały w Miami i Bostonie (USA), 
Singapurze, Mumbaj (Indie), Shanghaj 
(Chiny), Tokio (Japonia), Lizbona 
(Portugalia), Paryżu i Lyon (Francja)

•  350 pracowników na całym świecie

•  400 oficjalych dystrybutorów, w 140 krajach

•  Certyfiat jakości ISO 9001

Evolis od 2000 roku projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę drukarek do kart 
plastiowych. Jest liderem w dostarczaniu urządzeń modyfiowanych zgodnie z wymaganiami 
klienta. Evolis obecnie jest światowym liderem drukarek do kart plastiowych. Wieloletnie 
doświadczenie firy Evolis w systemach drukujących zdobyło uznanie wielu firm.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France 
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com
JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

©2017 Evolis. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aktualne produkty powinny róznić się od opisu w dokumencie. Wszystkie informacje, grafiki mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Wszytskie wymienione wyżej znaki towarowe należą do ich włąsciciela. 06/2017. KB-PCT1-119-POL-A4 Rev D2

SPRAWDZONE I PRZETESTOWANE ROZWIĄZANIA EVOLIS

Tysiące sprzedawców detalicznych już przyjęło rozwiązania Edikio Evolis 
do tworzenia i drukowania ich własnych cenówek.

Niezależnie od tego, czy mówimy o właścicielach sklepów, kierownikach 
działów, czy managerów z super/hipermarketów, wszyscy oni są pod 
wrażeniem łatwości użycia i skuteczności rozwiązań Edikio, a także 
oryginalności i jakości etykiet drukowanych na plastikowych kartach.

Evolis także zdołał zdobyć zaufanie głównych dostawców sprzętu i 
wyposażenia do sklepów spożywczych, gdzie znajdą Państwo rozwiązania 
Edikio.

NASI KLIENCI NAM UFAJĄ
Ponad  

5000 punktów
sprzedaży posiada 

już rozwiązanie 
cenówek Evolis 

Price Tag


