
Yazılım ve kodlama çözümleri 

Promosyon ürünleri için kodlama

Promosyon ürünleriniz için 
özgün kodlar oluşturun ve 
bunları yönetin



Promosyonlarınızı ve  
müşteriyle ilişkinizi  
etkinleştirin

Promosyona yönelik kodlama çözümleri, üreticilerin, ürünlerine akıllı 
değişken kodlar uygulayarak müşteriyle doğrudan bağlantı kurmasını 
sağlar. Yerleşik ürün tanımlayıcılar, SKU veya kanal bilgisiyle atanan 
kod özgün dijital satın alım kanıtı haline gelir. Videojet yazıcılar, ayrıca, 
dışarıda oluşturulmuş kodları çeşitli yöntemlere ve gerekirse ürüne 
özgü raporlama verilerine kabul edebilir. Her üründeki parmak izi 
bilgileri son kullanıcı tüketicilerle bağlantı kurmayı sağlar ve pazarlama 
girişimlerinizde daha da hedefe yönelik olabilme olanağı sunar.

Değerli demografik verileri belirli satın alımlarla 
ilişkilendirerek hedef pazarlama çabalarınızı yepyeni bir 
düzeye taşıyabilirsiniz.

Sizi önceden bastırılan promosyon malzemesinden 
kurtaran ve değerli pazarlama verilerini satın alımlarla 
bağlantılandıran dijital bir çözüm

Zamandan, malzemeden ve insan gücünden 
sağlanan tasarruflarla dijital bir çözüm 
kullanıcılara geleneksel ve daha masraflı olan 
promosyonlara göre daha fazla tasarruf sağlar. 
Ayrıca, mesajlar net ve okunaklıdır ve hemen 
her yüzeye basılabilir. Üstelik arkasında, 
gecikmemenize ve bütçeyi aşmamanıza 
yardımcı olacak, sektörün en büyük teknik 
uzman ekibi bulunmaktadır.

Dijital bir çözümün sağladığı maliyet 
tasarrufları

•  Önceden basılmış malzemeye gerek 
yoktur

•  Artan güvenlik ve bunun gerektirdiği insan 
gücü maliyetleri söz konusu değildir

•  Özel uygulama ekipmanı nedeniyle 
üretimde yavaşlama söz konusu değildir



Promosyonlarınızı ve  
müşteriyle ilişkinizi  
etkinleştirin

Üretimden hızlı çıkış.  
Kısa teslim süreleri. 
Esneklik.
•  Uygulamanız için çabucak 

çevrimiçine taşınabilen 
özelleştirilmiş çözüm

•  Önceden basılı malzeme 
beklemeye gerek yok

•  Kullanıcıların rekabet 
etkinliğine daha hızlı yanıt 
vermesini sağlar

Ambalajın üstünde yapılan promosyonlar için anahtar 
teslim çözümler

Kolay entegrasyon ve anahtar teslim 
program yönetimi için tam hizmet çözümü 

Videojet tanıtım yazdırma çözümüyle birlikte 
müşterilere eğitimli personelimiz tarafından 
yerinde destek verilmektedir. Bu uzmanlar 
seçilen kodlama sisteminin düzgün çalışmasını 
sağlarlar. Yazıcı kurulumundan sistem 
kablolaması ve yapılandırması, kullanıcı arayüzü 
özelleştirmesi ve paketleme hattı 
entegrasyonuna, uzmanlarımız tümünün birlikte 
verimli çalışmasını sağlamaya hazırdır. Ayrıca, 
güvenilir Videojet ekipmanı, hemen her yüzeye 
yazdırmanıza izin veren mürekkep püskürtmeli, 
lazer ve termal kodlama teknolojilerinden 
esneklik sunar.

Kolay kurulum ve işletim

• En yüksek üretim hattı verimi

•  Kapakların altına, kartonların içine, torbaların, 
şişelerin ve daha pek çok şeyin üzerine kod 
yerleştirin

•  Videojet uzmanlarından kolay entegrasyon  
ve destek

Hızlı ve hatasız başlatma 

Promosyonunuzun son ayrıntılarını 
tamamladığınız günden promosyonun pakete 
basıldığı gün arasındaki süre sadece birkaç hafta. 
Videojet promosyon kodlama çözümleri bu 
kadar hızlı ve esnek olabiliyor. Bunun anahtarı, 
herşeyin sistemde yerleşik ve özgül uygulama 
gereksinimlerinize uygun hale getirilmiş olması. 
Sistemin dağıtımı, operasyonlarınızın minimum 
kesintiye uğramasını garantiye almak için dikkatli 
bir planlama ve ayrıntılı bir yürütme 
gerektiriyorsa da size yardımcı olmaya hazırız. 
Videojet ile yol boyunca pazarda önder 
uzmanlıktan destek alırsınız, bu da daha az 
gecikme ve daha az sayıda üretim entegrasyon 
sorunu demektir. Herşey parmaklarınızın 
ucundadır ve kullanılmaya hazırdır. 

Bütçeyi aşmayan

Çevrimiçi

Hedefi tutturan

Gecikmeyen
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Global Merkez

Videojet Satış ve Servis Ofisleri

Üretim ve Ürün Geliştirme

Videojet Satış ve Servisinin olduğu 
ülkeler

Videojet İş Ortağı Satış ve 
Servisinin olduğu ülkeler

Gönül rahatlığı standart

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde 
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün yaşam 
döngüsü hizmetleri sunar.

 Hedefimiz, ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler 
sektörlerinde müşterilerimizle işbirliği yaparak üretkenliklerini 
artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve sektör eğilimleri ile 
yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri 
uygulama uzmanları ve Sürekli Mürekkep Püskürtme (CIJ), 
Termal Mürekkep Püskürtme (TIJ), Lazer Markalama, Termal 
Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli 
yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde 
Videojet,dünya çapında 350.000'den fazla yazıcı kurulumu 
gerçekleştirmiştir. 

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürünü kodlamak için 
Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, servis 
ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ülkede 3.000’den fazla ekip 
üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanında, Videojet’in 
dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den fazla distribütör ve OEM ile 
hizmet vermektedir. 
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