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XΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ Barcode
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Γιατί να βάλω barcode στα προϊόντα µου;
Το barcode ενισχύει τη συνολική εικόνα και το brand
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του προϊόντος, διευκολύνει τη διαχείρισή του σε όλη

Για τεµαχιακά προϊοντα σε προεκτυπωµένη

την εφοδιαστική αλυσίδα και προσδίδει προστιθέµενη

συσκευασία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και άλλα

αξία σε θέµατα τυποποίησης και logistics. Είναι

χρώµατα, αρκεί η µεταξύ τους αντίθεση να µη

απαραίτητο για σηµεία πώλησης µε scanners.

δηµιουργεί πρόβληµα ανάγνωσης στο scanner.

Τυποποιώ γάλα και τυριά. Χρειάζοµαι
διαφορετικό barcode;
Κάθε φορά που αλλάζει το είδος, το βάρος, η
συσκευασία κ.α απαιτούνται διαφορετικά barcode τα

Στα ζυγιζόµενα, οι µηχανές εκτυπώνουν συνήθως
ασπρόµαυρα barcode.
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οποία παράγονται από το ίδιο εταιρικό πρόθεµα που

barcode επικολλούνται, επιλέξτε ετικέτες κατάλληλες
για τις συνθήκες συντήρησης των προϊόντων σας που

Χρειάζοµαι διαφορετικό barcode για τεµαχιακά
και ζυγιζόµενα προϊόντα;
Ναι! Τα τεµαχιακά προϊόντα κωδικοποιούνται µε το
διεθνές πρόθεµα 520, ενώ τα ζυγιζόµενα µε τα ελληνικά
προθέµατα 26 ή 29. Για εξαγωγή ζυγιζόµενων λιανικής,

δεν φθείρονται ή δεν αποκολλούνται λόγω της
υγρασίας.
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απαιτείται barcode από τη χώρα προορισµού. Για να

Γιατί να βάλω στα προϊόντα µου barcode που
αρχίζει από 520;
Οι κωδικοί barcode µε πρόθεµα 520 διακρίνουν τη

αποφύγετε διαφορετική κωδικοποίηση ανά χώρα

συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων,

µπορείτε να µετατρέψετε το προϊόν σας σε τεµαχιακό.

4

Τα προϊόντα µου διατηρούνται σε ψυγείο και
οι ετικέτες φθείρονται, τί να κάνω;
Εφόσον τα προϊόντα σας είναι ζυγιζόµενα και τα

αποκτά η επιχείρηση από την 520 Barcode Hellas.
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Μπορώ να τυπώσω µόνο
ασπρόµαυρο barcode;

αποτελώντας τη διεθνή ταυτότητα και αξιόπιστο
στοιχείο αναγνώρισης των προϊόντων τους τα

Πώς θα τυπώσω το barcode;

τελευταία 30 χρόνια. Τα barcode µε το πρόθεµα 520

Για τεµαχιακά προϊόντα

χρησιµοποιούν σήµερα πάνω από 4800 ελληνικές και

• Εύκολα, γρήγορα και δωρεάν από το site της 520

πολυεθνικές επιχειρήσεις που παράγουν, διακινούν,
εισάγουν ή εξάγουν δεκάδες χιλιάδες ελληνικά

Barcode Hellas ή

προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσµο.

• Σε συνεργασία µε τον δηµιουργό της ετικέτας της
συσκευασίας σας (γραφίστα, τυπογράφο).
Για ζυγιζόµενα θα πρέπει να προµηθευτείτε µηχανή
ζυγιστική/εκτυπωτική η οποία θα παράγει διαφορετικό
barcode για κάθε ζυγιζόµενο είδος ανάλογα µε το
βάρος του.
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Πώς µπορώ να βρώ σε ποιόν ανήκει ένα
barcode;
Χρησιµοποιώντας την online ∆ιεθνή Βάση Κωδικών
Barcode των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων
(International Barcode Registry) www.i520.gr,
διαθέσιµη και σε smartphone application για android.
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