
KAYNAKTA ETIKETLEME ÇÖZÜMLERI

Fire Yönetimi ile
Satışları Artırma



 

DAHA AZ KAYIP, DAHA YÜKSEK SATIŞ

KAYNAKTA ETIKETLEME

GIDA PERAKENDE ZİNCİRLERİNDE TEKNOLOJİK EĞİLİM

İŞBİRLİKÇİ EĞİLİM

Ürün Korunuyor Etiketi

Çağımızda, modern perakendelerin üzerinde, satışlarını 
artırmaları ve daha fazla verimli olmaları yönünde 
baskılar mevcuttur. 

 

  
 
 

         

Kaynakta etiketleme, kaynakta koruma projelerinin 
kritik bir bileşenidir ve ürünün rafa çıkış hızını artırmak,
işçilik maliyetlerini düşürmek ve yanlış etiketlemenin önüne
geçmek için olanak sağlar. 

Gıda perakendesindeki teknolojik standartlaşma, 
uluslararası markalar ile perakendecileri ortak payda 
etrafında ürünlerde kaynakta etiketleme çözümleri
bulmaya yönelik iş birliğine götürmektedir.

Kaynakta korumanın en temel amacı, RF ürün güvenlik
etiketinin ürüne üretim aşamasında takılmasını sağlamaktır.

RF Teknoloji kullanım olanaklarına sahip Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika’daki büyük market dağıtım
zincirlerinin %80’i bu yeni teknoloji standadına
uyum sağlamış bulunmaktadır.

Günümüzde, yılda 1 milyar üründen fazlası,
kaynakta etiketlenip perakendecilerin raflarına hazır
halde ulaşmaktadır.

Kaynakta Kaynakta etiketlenmiş üründe “ürün korunuyor” etiketi firenin azalmasına yardımcı olabilir.
Perakende araştırmalarına göre, alarmlı ürünlerde “ürün korunuyor” etiketinin olması hırsızlığı %80 azaltıyor.



 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKTA ETİKETLEMENİN FAYDALARI  

PERFORMANS ÇÖZÜMLERİ

 

 

 

RoHs Uyumlu  Ağır Metal Yok

ÇOK SATIŞ AZ KAYIP RADYO FREKANS: DAHA YEŞİL

Sa
tış

Fire

Müşteri deneyimleri,

kaynakta etiketlemenin

satışları %30 arttırıp,

fireyi de %60’a

kadar düşürdüğünü

gösteriyor
Bütün Checkpoint uygulamaları RoHs ile uyumludur

Operasyonel Tasarruf: Mağazada etiketleme 
durumunun ortadan kaldırılması

Rafa Çıkış Hızı: Ürünün rafa güvenli ve hazır bir 
şekilde ulaşması

Rafta Bulunurluk:  Etkili yenileme ve firenin 
azaltılması

Kasa Noktası Verimliliği: Kasadan hızlıca geçiş 
ve hızlı de-aktivasyon

Ürün Sunumu: Geliştirilmiş koruma sisteminin 
üründe görünmezliği

Fire Azaltılması: Ürüne uluslararası standartta 
etiketleme yapılması

Kozmetik  Etiketi:Küçük ve çalınma riski yüksek
ürünlerin korunması için geliştirilmiş özel performansla
üretilmiştir.

Şişe Etiketi: En ince ve neredeyse görünmez etiketler
olup, üretim uygulama süreçlerinde üretim bandının hızına
uygun olarak geliştirilmiştir.

Checkpoint müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yüksek performanslı güvenlik etiketleri üretmiştir. 
Dondurulmuş Gıda etiketi, Kozmetik etiketi, Şişe etiketi bu kategorilerden bazılarıdır. 

RF EAS enerji tüketim miktarı, diğer EAS teknolojilere 
göre çok düşüktür.

Satış Artırma: Açıkta ürün sergileme ve self servis
satış olanağı

Gıda Etiketi: ISEGA sertifikası olup etiket doğrudan 
taze gıdaya uygulanabilir ve soğuk dolaplarda ve 
dondurulmuş ürünlerde kullanım için uygundur.


