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Το barcode 520 στη συσκευασία
ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

των επιχειρήσεων



Ας συστηθούµε...

� Η αγορά µας γνωρίζει από το 1985 ως ΕΛΚΕΣΗΠ – συνεχίζουµε επί χρόνια

ως πιστός συνεργάτης σας

� Με δική µας πρωτοβουλία εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το

διεθνές σύστηµα barcode

� ∆ηµιουργήσαµε τους κωδικούς barcode µε πρόθεµα 520 για τις ελληνικές

επιχειρήσεις

� Ανοίξαµε το δρόµο για τις ελληνικές εξαγωγές

� Παρέχουµε συµβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρµογή των διεθνών

προτύπων σήµανσης στο εµπόριο & τη βιοµηχανία

1985 Σήµερα



Το barcode στο DNA µας

• Έχουµε εκδώσει το σύνολο των barcode µε πρόθεµα 520 που χαρακτηρίζουν

τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή

αγορά

• Το υιοθετούµε στο όνοµα και στο λογότυπό µας – ξεκαθαρίζουµε το τοπίο

• Συνεργαζόµαστε µε περισσότερες από 4.800 ελληνικές και πολυεθνικές

επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµοσίου

• Μας εµπιστεύθηκαν 1.000 νέοι πελάτες τα τελευταία 2 χρόνια

• Στη δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, εντείνουµε την προσπάθεια

στηρίζοντας συνεχώς την ελληνική επιχειρηµατικότητα, το λιανεµπόριο και τις

εξαγωγές



Το barcode στην εφοδιαστική αλυσίδα

• Κοινή γλώσσα αναγνωρίσιµη διεθνώς

• Αξιοπιστία - Ελαχιστοποίηση σφαλµάτων

• ∆ιευκολύνεται η «µετάδοση» των πληροφοριών - µείωση περιττών

διαδικασιών

• Ταχύτητα – Οικονοµία – Αύξηση παραγωγικότητας

• Βελτίωση ιχνηλασιµότητας

• Έλεγχος ποιότητας και αποτελεσµατικότερη διαχείριση κόστους

• Αποδέσµευση πόρων



Έχετε ακούσει για αυτό…

Έχετε διαβάσει για αυτό…

Σας έχουν πει για αυτό…

Ας πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους!

Τι σηµαίνει το 520;



Τι σηµαίνει το πρόθεµα 520

• Το σύνολο των κωδικών barcode µε πρόθεµα 520 έχει εκδοθεί από τη 520 Barcode 

Hellas για λογαριασµό των ελληνικών επιχειρήσεων

• ∆εν αποκλείει άλλη χώρα κατασκευής, ωστόσο στο 97% των περιπτώσεων διακρίνει τις

ελληνικές επιχειρήσεις και έχει αποδοθεί σε εγχώρια παραγόµενα προϊόντα

• ∆ιαθέτει διεθνή αναγνώριση ως στοιχείο ελληνικότητας

- Ξένοι προµηθευτές / εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων ζητούν κωδικοποίηση

αποκλειστικά µε πρόθεµα 520

• ∆ιασφαλίζει την εθνική ταυτότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε όλες τις αγορές

• Ενισχύει την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και διευκολύνει τους

καταναλωτές να αναγνωρίζουν την προέλευση τους

• Αποτελεί σηµαντικό σύµµαχο για το ελληνικό εµπόριο και τις εξαγωγές



Working together…

Επενδύοντας για το µέλλον

• ∆υναµικό παρών στην αγορά µαζί µε τις ελληνικές επιχειρήσεις

• Ο σηµαντικός ρόλος της εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας στο σύγχρονο

‘Επιχειρείν’

• Οι άνθρωποί της 520 Barcode Hellas µοιράζονται την κοινή δέσµευσή µας

για αξιόπιστες υπηρεσίες προς τους συνδροµητές µας

• Εξελισσόµαστε προς όφελος όλων µας: νέες υπηρεσίες, εκπαίδευση, 

συνεχής υποστήριξη (π.χ. δηµιουργία barcode µέσα από το site µας, διεθνής

βάση κωδικών barcode i520.gr)



Το barcode στη συσκευασία...

� Don’ts



















Yes!!!

Το barcode στη συσκευασία...















Το barcode στη συσκευασία ως

εργαλείο marketing b2c 



Σας Ευχαριστώ!

520 Barcode Hellas


