Wybierz etykiety
odzwierciedlające
Twój wizerunek!

SPERSONALIZUJ SWOJE ETYKIETY
Przełam stereotypy, drukując efektowne i spersonalizowane etykiety w hotelu lub restauracji. Zaprezentuj swoim
Klientom wszystkie informacje na dedykowanych kartach plastikowych, które wzmocnią Twój wizerunek i markę.

MOCNIEJSZY WIZERUNEK MARKI
ź Twórz profesjonalne etykiety przyciągające wzrok.

Etykiety drukowane w białym, srebrnym lub złotym kolorze
na czarnej karcie zapewnią Ci elegancki i harmonijny efekt.
ź Personalizuj swoje etykiety poprzez dodawanie własnego

logo i grafiki. Promuj wizerunek marki oraz wzmocnij
tożsamość wizualną Twojej firmy.
ź Zaprezentuj swoją ofertę restauracyjną i wyróżnij się na

tle konkurencji. Podkreśl nowe lub lokalne produkty, dania
przygotowywane na miejscu i wszelkie inne informacje,
które chcesz zaakcentować.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
• Bądź całkowicie niezależny, dzięki szybkiemu i łatwemu
tworzeniu etykiet bez wychodzenia z pracy.
• Bądź elastyczny. W ciągu kilku minut możesz
spersonalizować i wydrukować etykiety, aby podkreślić nową
ofertę restauracji, oraz dostosować informacje do potrzeb
Klientów.
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JASNE I CZYTELNE INFORMACJE
• Popraw jakość usług dla Klientów międzynarodowych
poprzez eksponowanie informacji w wielu językach.
• Spełnij oczekiwania swoich Klientów i dostosuj się do
wymogów prawnych, poprzez eksponowanie na etykietach
pełnych informacji na temat składników i pochodzenia
produktów.
• Pomóż swoim Klientom dokonać szybkiego i świadomego
wyboru, uwzględniając wszystkie informacje na jednej karcie.
Pozwoli to na płynną obsługę i sprawne korzystanie z oferty
restauracyjnej.

IDEALNE MEDIUM
• Plastikowa karta jest dostępna w różnych formatach, co
ułatwia czytelność i sprawia, że etykiety są zawsze
dostosowane do rozmiaru produktów.
• Ponieważ etykiety są higieniczne, wytrzymałe i łatwe do
czyszczenia, dlatego szczególnie nadają się do stosowania
w przemyśle spożywczym.

Nazwa dania

Różne wersje językowe

Dodatkowe informacje

STWÓRZ WŁASNE ETYKIETY I SPERSONALIZOWANE KARTY
Skorzystaj z naszego rozwiązania Edikio Guest oraz szerokiej gamy folii i kart plastikowych, aby wydrukować każdą
etykietę. Twoja inwestycja szybko się zwróci. Popraw jakość i rozpoznawalność Twojej marki i usług.

• Karty eventowe:
Rozdaj uczestnikom
seminariów, gościom
weselnym i innym
uczestnikom indywidualne
identyfikatory oraz karty
pamiątkowe.

• Karty rabatowe i upominkowe:
Zwiększ swoje obroty
i pozwól swoim Klientom
skorzystać z wyjątkowych
ofert prezentowanych na
kartach plastikowych.

• Karty VIP:
Wyróżnij Klientów VIP,
dając im indywidualne karty
bonusowe.

• Karty dostępu do Twoich usług:
Sprawdź (wizualnie lub za
pomocą kodów kreskowych)
identyfikatory osób, które mają
dostęp do strefy wellness, SPA,
pola golfowego oraz innych
atrakcji.

• Cenówki dla sklepów:
Twórz czytelne
i spersonalizowane etykiety
dla wszystkich produktów
w Twoim sklepie.

• Identyfikatory pracowników:
Wydrukuj efektowne
identyfikatory dla swoich
pracowników. Możesz nawet
umieścić języki, którymi
posługuje się dany pracownik.

• Zawieszki bagażowe:
Podaruj swoim Klientom
efektowne zawieszki
bagażowe z ich danymi
osobowymi.

• Karty dostępu w hotelu:
Użyj różnych grafik, aby
dostosować karty dostępu
i podkreślić atrakcyjność swojej
oferty.

EDIKIO GUEST W JEDNYM ROZWIĄZANIU
Rozwiązania Edikio Guest mają wszystko, czego potrzebujesz do prostego i efektownego tworzenia własnych etykiet lub dowolnego
innego rodzaju kart.

OPROGRAMOWANIE EDIKIO GUEST

DRUKARKI KART

KARTY, FOLIE I UCHWYTY

• Przyjazne dla użytkownika: z łatwością
stworzysz wszystkie etykiety i karty
za pomocą intuicyjnego interfejsu
i wbudowanego kreatora wizualnego.

• Łatwe w użyciu: Drukarki Edikio są tak
łatwe w obsłudze jak standardowe
drukarki biurowe, i nie wymagają
żadnej specjalistycznej wiedzy ani
szkolenia
• Szybki druk wysokiej jakości:
w zależności od modelu drukarki,
wydrukowanie monochromatycznej
etykiety lub karty zajmuje od 10 do 15
sekund.

• Sprawdzona jakość: Materiały
eksploatacyjne Edikio Guest
gwarantują profesjonalny rezultat.
Drukuj efektowne etykiety i karty
spełniające wysokie standardy.
• Bogata oferta: karty w różnych
kolorach i formatach, folie do druku
monochromatycznego i kolorowego
- w tym srebrne i złote oraz różne
uchwyty na etykiety.

• Gotowe szablony i grafiki:
oprogramowanie zawiera bibliotekę
ponad 150 szablonów etykiet i kart
oraz 350 ikon, które spełnią Twoje
oczekiwania projektowe.

WYBIERZ ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE

EDIKIO GUEST

EDIKIO GUEST FLEX

dla monochromatycznych etykiet i kart

dla wszystkich etykiet i kart w różnych formatach

Oprogramowanie Edikio Guest – Wersja Start

Oprogramowanie Edikio Guest – Wersja Plus

Drukarka Edikio Access
- Jednostronna, margines 1.35 mm
- Druk monochromatyczny
- Format karty kredytowej *
Materiały eksploatacyjne obejmują:
- Białą folię, do 500 wydruków
- 100 czarnych kart PVC w formacie karty
kredytowej *

Drukarka Edikio Flex
- Jednostronna, od krawędzi do krawędzi
- Druk monochromatyczny i kolorowy
- Format karty kredytowej* i podłużny format **
Materiały eksploatacyjne obejmują:
- Białą folię, do 1000 wydruków *
- 100 czarnych kart PVC w formacie karty kredytowej *
- 100 czarnych kart PVC w podłużnym formacie: 150 x 50 mm

*Format karty kredytowej: 85.6 x 54 mm (3.37” x 2.13”)
** Format podłużny: 120 x 50 mm (4.72” x 1.97”) - 150 x 50 mm (5.90” x 1.97”)

Odkryj rozwiązanie Edikio
Guest najlepiej dopasowane
do Twoich potrzeb poprzez
zeskanowanie tego kodu

www.unicard.pl

UNICARD JEST OFICJALNYM DYSTRYBUTOREM EVOLIS EDIKIO W POLSCE
Unicard SA od ponad dwudziestu lat jest liderem na rynku rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy. systemów
identyfikacji osób, zabezpieczeń i integracji z automatyką budynkową.
Firma Unicard SA jest jedynym na Polskę autoryzowanym przedstawicielem firmy Evolis, prowadzi centrum dystrybucyjnowdrożeniowe oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Edikio Guest: marka grupy Evolis
Utworzona w 2000r, grupa Evolis projektuje, produkuje oraz sprzedaje pełną gamę
rozwiązań do drukowania i dostosowywania kart plastikowych do identyfikacji osób oraz
towarów. Dzięki obecności na wszystkich kontynentach, Evolis jest światowym liderem
na rynku niezależnych rozwiązań do druku kart plastikowych.

www.evolis.com
CENTRALA W KRAKOWIE
ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków
tel. 12 39 89 900 - handlowy@unicard.pl
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Ostroroga 8/3, 60-349 Poznań

SPRAWDZONE I PRZETESTOWANE ROZWIĄZANIA EVOLIS
Tysiące firm handlowych i usługowych na całym świecie z powodzeniem korzysta
z rozwiązań Edikio Evolis do tworzenia i drukowania własnych etykiet, kart i cenówek.
Wszyscy użytkownicy Edikio Evolis są pod wrażeniem łatwości użycia i skuteczności
rozwiązań Edikio, a także oryginalności i jakości samodzielnie drukowanych etykiet.

