Αθήνα, 17 Απριλίου 2015
Αγαπητοί Συνδροµητές,
Τις τελευταίες ηµέρες έκαναν την εµφάνισή τους παραπειστικά δηµοσιεύµατα και επιστολές που σκόπιµα
παραπληροφορούν παρουσιάζοντας –για ακόµη µία φορά– δήθεν δικαστικές εξελίξεις. Προς αποφυγή της
επιχειρούµενης παραπληροφόρησης, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η δικαστική µας διένεξη στα δικαστήρια των Βρυξελλών µε το σωµατείο GS1 AISBL έληξε µε την
αµοιβαία παραίτηση και των δύο πλευρών από τις αξιώσεις που είχαµε αµ φότερες εγείρει. Την τυπική
αυτή απόφαση προσπαθούν να παρουσιάσουν ως “επιτυχία” και να την ερµηνεύσουν κατά το δοκούν,
όπως εξάλλου έκαναν και στο παρελθόν.
Η πραγµατικότητα είναι ότι εδώ και επτά χρόνια η 520 Barcode Hellas έχει αποχωρήσει από το Σωµατείο
GS1 AISBL και –όπως γνωρίζετε πολύ καλά– δεν χρησιµοποιεί τα σήµατά του.
Η 520 Barcode Hellas είναι και παραµένει η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε το σύστηµα barcode στην
Ελλάδα έχοντας συµπληρώσει τριάντα χρόνια παρουσίας. Από το 1985 –ως ΕΛΚΕΣΗΠ τότε– και µέχρι
σήµερα δηµιουργεί και εκδίδει τους µοναδικούς κωδικούς αριθµούς barcode µε πρόθεµα 520. Μόνο το
2014, περισσότερα από 24.400 νέα barcodes ελληνικών προϊόντων δηµιουργήθηκαν µέσω της online
υπηρεσίας της 520 Barcode Hellas και κυκλοφόρησαν στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Επιπλέον, κατά το
ίδιο διάστηµα, 500 νέες εταιρείες προστέθηκαν στις 5.000 επιχειρήσεις-πελάτες µας και απέκτησαν
κωδικούς µε πρόθεµα 520.
Η απόπειρα αυθαίρετης σύνδεσης της ιδιότητας µέλους στο σωµατείο GS1 AISBL µε το δικαίωµα έκδοσης
και διαχείρισης κωδικών µε πρόθεµα 520, που – εδώ και 30 χρόνια– ανήκει αποκλειστικά και
αδιαµφισβήτητα στην 520 Barcode Hellas, παραµένει µία απεγνωσµένη αλλά και παρωχηµένη πλέον
προσπάθεια να επιτευχθεί ο έλεγχος διακίνησης ελληνικών προϊόντων από διάφορα µονοπώλια µέσα
από το «πατρονάρισµα» του συστήµατος απόδοσης και διαχείρισης κωδικών barcode.
Η επιτυχία της 520 Barcode Hellas, µιας αµιγώς ελληνικής εταιρείας, να κερδίζει και να διατηρεί την
εµπιστοσύνη σας, την ε µπιστοσύνη των χιλιάδων µικρών και µεγάλων ελληνικών αλλά και ξένων
επιχειρήσεων είναι η αληθινή αιτία του λυσσαλέου πολέµου των τελευταίων ετών από το µονοπωλιακό
σωµατείο των Βρυξελλών. Η δική σας εµπιστοσύνη είναι που καθηµερινά µας ε µπνέει στην προσπάθειά
να γινόµαστε καλύτεροι και να προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες µας.
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