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Παράγετε
ελληνικά
προϊόντα;

λόγοι για να
έχετε
barcode 520

1.

6.

2.

7.
8.

Γιατί µε το barcode 520 αποκτάτε µία µοναδική
ελληνική και διεθνή ταυτότητα στα προϊόντα σας,
ενισχύετε τη συνολική εικόνα και το brand τους,
διευκολύνετε τη διαχείρισή τους σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα και προσδίδετε προστιθέµενη αξία σε θέµατα
τυποποίησης και logistics.
Γιατί οι κωδικοί barcode µε το πρόθεµα 520
διακρίνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των
ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελώντας τη διεθνή ταυτότητα
και αξιόπιστο στοιχείο αναγνώρισης των προϊόντων τους τα
τελευταία 30 χρόνια.

3.

Γιατί συµπεριλαµβάνεστε στις 5.000 ελληνικές και
πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορείς του ελληνικού
δηµοσίου, που παράγουν, διακινούν, εισάγουν ή εξάγουν
δεκάδες χιλιάδες ελληνικά προϊόντα σε ολόκληρο τον
κόσµο.

4.

Γιατί δηµιουργείτε µόνοι σας on line, γρήγορα,
απλά και δωρεάν barcode µε πρόθεµα 520, µέσω
της υπηρεσίας µας στην ιστοσελίδα
www.520barcodehellas.com.

5.

Γιατί κατοχυρώνετε την εγκυρότητα και την
αυθεντικότητα των κωδικών σας µε την
πιστοποίηση Barcode Verification Service που εκδίδει η 520
Barcode Hellas.
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Γιατί έχετε διαρκή δωρεάν Τεχνική υποστήριξη
από το Helpdesk µας σε όλα τα θέµατα
κωδικοποίησης, σήµανσης/barcoding και EDI/XML, καθώς
και τεχνικές συµβουλές για το σχεδιασµό εφαρµογών.
Γιατί απολαµβάνετε δωρεάν νοµική κάλυψη σε
περιπτώσεις παράτυπης χρήσης κωδικών.

Γιατί ενισχύετε τον ελληνικό χαρακτήρα του
συστήµατος διαχείρισης των barcode,
πολλαπλασιάζετε διεθνώς την ισχύ των κωδικών barcode
520, αποτρέπετε τον αφελληνισµό του συστήµατος
διαχείρισης barcode, τη δηµιουργία µονοπωλίου και τον
έλεγχο της διακίνησης των ελληνικών προϊόντων από ξένα
συµφέροντα.

9.
10.

Γιατί είστε συνδροµητής σε µία αµιγώς ελληνική
επιχείρηση, στηρίζοντας την ελληνική
επιχειρηµατικότητα και πρωτοβουλία.
Γιατί πρώτοι εµείς, εισαγάγαµε το διεθνές
σύστηµα των barcode στην Ελλάδα και από
το 1985 έως και σήµερα, έχουµε εκδώσει τη συντριπτική
πλειοψηφία των barcode των ελληνικών προϊόντων, που
διακινούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Γιατί συµµετέχετε στο i520.gr, την online ∆ιεθνή Βάση Κωδικών Barcode
(International Barcode Registry) των ελληνικών επιχειρήσεων και
προϊόντων, εξασφαλίζοντας την προβολή σας σε ολόκληρο τον κόσµο. Με τη νέα
εφαρµογή του i520 για κινητά, τα προϊόντα σας βρίσκονται στο smartphone κάθε
καταναλωτή και ταξιδεύουν ανά τον κόσµο, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτηµα και την προώθησή τους στις ξένες αγορές.

ΚATEBAΣΤΕ
ΤΗ ∆ΩΡΕΑΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ i520
ΓΙΑ Android
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