EDIKIO GUEST ALLES-IN-ÉÉN-OPLOSSINGEN
Edikio Guest biedt u alles wat u nodig heeft om op een eenvoudige en efficiënte manier welk kaartje dan ook te kunnen maken.

EDIKIO GUEST SOFTWAREPROGRAMMA

KAARTPRINTERS

KAARTEN, LINTEN EN HOUDERS

• Gebruiksgemak: ontwerp op
een eenvoudige manier al uw
gepersonaliseerde labels en kaartjes
met behulp van de intuïtieve interface
en de geïntegreerde ontwerpassistent.

• Eenvoudig in gebruik: de printers
van Edikio zijn net zo eenvoudig te
bedienen als standaardprinters.
Uw personeel hoeft dan ook geen
speciale cursus te volgen.

• Bewezen kwaliteit: de Edikio Guest
verbruiksmaterialen garanderen een
professionele afdruk van uw labels
en kaarten geheel naar uw wens.

• Uitgebreide mogelijkheden: het
programma beschikt over meer
dan 150 templates van labels en
kaartjes en over 350 pictogrammen.

• Kwalitatief goede en snelle printer:
afhankelijk van het model print de
printer binnen 10 tot 15 seconden
een eenkleurig label of kaartje.

• Een compleet assortiment: kaarten
in verschillende afmetingen en kleuren,
monochrome inktlinten, kleurlinten,
inclusief goud- en zilverkleurige, en
verschillende houders.

KIES UW OPLOSSING
EDIKIO GUEST FLEX

voor al uw labels en kaartjes in verschillende formaten

Edikio Guest Softwareprogramma - Starteditie

Edikio Guest Softwareprogramma - Pluseditie

Edikio Access Printer
- Enkelzijdig, marge van 1,35 mm
- Monochroom
- Creditcardformaat*

Edikio Flex Printer
- Enkelzijdig, rand tot rand
- Monochroom en kleurenafdruk
- Creditcardformaat* en lang formaat**

Inbegrepen verbruiksartikelen:
- Wit lint, tot 500 afdrukken
- 100 zwarte pvc-kaarten in creditcardformaat*

Inbegrepen verbruiksartikelen:
- Wit lint, tot 1.000 afdrukken*
- 100 zwarte pvc-kaarten in creditcardformaat*
- 100 zwarte pvc-kaarten, afmetingen: 150 x 50 mm

*Creditcardformaat: 85,6 x 54 mm
** Lange formaten: 120 x 50 mm - 150 x 50 mm

• Hoofdkantoor en productielocatie
in Angers (Frankrijk)
• Geïnstalleerde basis met meer
dan 330.000 kaartprinters
• Filialen in Miami en Boston (Verenigde
Staten), Singapore, Mumbai (India),
Shanghai (China), Tokyo (Japan), Lissabon
(Portugal), Parijs en Lyon (Frankrijk)
• 380 medewerkers over de hele wereld
• 400 officiële dealers in 140 landen
• ISO 9001-gecertificeerd bedrijf

Ontdek uw Edikio Guest
oplossing op maat door de
volgende code te scannen:

Kies voor een
presentatie met
een professionele
uitstraling!

www.edikio.com

Edikio Guest: een merk van de Evolis-groep
De Evolis-groep is opgericht in het jaar 2000 en ontwerpt, produceert en verkoopt
een compleet assortiment oplossingen voor het afdrukken en personaliseren van
identificatielabels voor personen en goederen. Evolis is aanwezig op alle continenten
en wereldleider op het gebied van printoplossingen en het personaliseren van
plastic kaarten.
Evolis heeft al vele projecten gerealiseerd, van grote tot kleine, in verschillende gebieden
over de hele wereld en in zeer uiteenlopende domeinen. De printsystemen en expertise
van Evolis worden dan ook zeer gewaardeerd door vele bedrijven en organisaties.
www.evolis.com
EUROPA - MIDDEN-OOSTEN - AFRIKA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - Frankrijk
Tel.: +33 (0)241 367 606 - Fax: +33 (0)241 367 612 - info@evolis.com

bv promotek

Lageweg 39
2222AG
Katwijk
VS & CANADA - Boston
- evolisnortham@evolis.com

ZUID-AMERIKA - Miami - evolislatam@evolis.com
AZIË-GROTE OCEAAN - Singapore - evolisasia@evolis.com
071 40 60 475
CHINA - ShanghaiTelefoon:
- evolischina@evolis.com
E-mail:
verkoop@cardtho.nl
JAPAN - Tokyo - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Mumbai - www.cardtho.com
evolisindia@evolis.com

Cardtho webshop

©2018 Evolis. Alle rechten voorbehouden. Niet-contractuele gegevens. Informatie, specificaties en foto's kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Alle genoemde namen en merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. 11-2018. KB-EDK2-280-NLD-A4 Rev A0
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EDIKIO GUEST ACCESS

voor al uw eenkleurige labels en kaartjes

MAAK UW PRODUCTPRESENTATIE NOG MOOIER

CREËER ZELF UW GEPERSONALISEERDE BADGES EN KAARTEN

Maak nu zelf uw buffetkaarten en print ze op plastic kaartjes. Zet op de gepersonaliseerde buffetkaartjes alle informatie die uw gasten nodig
hebben. Dit geeft een zeer professionele touch aan uw buffet.

Dankzij een uitgebreid assortiment aan druklinten en plastic kaartjes biedt Edikio Guest u vele mogelijkheden voor het maken
van gepersonaliseerde labels en kaarten. U verdient uw investering zeer snel terug terwijl u de kwaliteit van uw services verhoogt.

EEN STERKER MERKIMAGO
• Ontwerp professionele en smaakvolle buffetkaartjes die
uw buffetten nog mooier maken. Kaartjes waarop een witte,
zilverkleurige of goudkleurige tekst is geprint op een zwarte
achtergrond zorgen voor een luxueus en stijlvol effect.
• Personaliseer uw kaartjes met uw logo en grafische
elementen naar keuze. Zo kunt u uw merkimago nog
beter naar buiten toe presenteren en de herkenbaarheid
van uw bedrijf vergroten.
• Laat uw buffet opvallen: geef informatie over nieuwe
producten, lokale producten, ter plaatse bereide gerechten
en alle andere informatie die u belangrijk vindt.

DUIDELIJKE EN VOLLEDIGE INFORMATIE
• Verbeter uw service aan internationale gasten door de
informatie op de kaartjes in verschillende talen aan te bieden.
• Beantwoord aan de verwachting van uw gasten en aan de
wettelijke vereisten door op de kaartjes informatie te zetten
over de oorsprong en samenstelling van de producten.
• Help uw gasten om een snelle en bewuste keuze te kunnen
maken door alle informatie duidelijk en op slechts één kaartje
te plaatsen. Zo zullen uw buffetten vlotter verlopen wat voor
een betere klantervaring zal zorgen.

EEN PERFECT FORMAAT
MAXIMALE FLEXIBILITEIT
• U kunt de kaartjes op elk gewenst moment maken:
snel, gemakkelijk en direct in uw eigen bedrijf.

• Profiteer van een optimale flexibiliteit: binnen enkele
minuten rollen de gepersonaliseerde kaartjes uit uw printer.
Hierop kunt u nieuwe producten van uw buffet aangeven
of de informatie aanpassen aan uw volgende klantengroep.

Uw logo

Samenstelling

Allergenen

• De plastic kaarten zijn verkrijgbaar in verschillende
afmetingen, voor een perfecte leesbaarheid. U kunt de
kaartjes op verschillende manieren vouwen waardoor
u de buffetkaartjes kunt afstemmen op de grootte van uw
producten.
• Hygiënisch, stevig en gemakkelijk schoon te maken.
De plastic kaartjes zijn duurzaam en ideaal geschikt voor
omgevingen waar wordt gewerkt met voedsel.

Naam van het gerecht

In meerdere talen

Extra informatie

• Badges voor evenementen:
geef de deelnemers aan
het door u georganiseerde
evenement (seminar, trouwerij,
enz.) een gepersonaliseerde
badge met zijn/haar naam.

• Cadeaukaarten: overhandig
uw trouwe klanten een plastic
cadeaukaartje met daarop
uitzonderlijke aanbiedingen
en geef zo uw omzet een
flinke boost.

• Privilegekaarten: leg uw VIPklanten eens in de watten door
ze een gepersonaliseerde
voordeelkaart aan te bieden voor
net dat beetje extra aandacht.

• Toegangskaarten: controleer
visueel of met een barcode op
de kaart de personen die uw
wellnessruimte, spa, golfbaan
of casino binnengaan.

• Prijskaartjes voor uw winkel:
maak gepersonaliseerde kaartjes
waarop u duidelijk de prijs
vermeldt van de afzonderlijke
producten in uw winkel.

• Personeelsbadges: identificeer
uw personeelsleden met
kwalitatieve badges en vermeld
er eventueel de talen op die
uw medewerkers spreken.

• Bagagelabels: geef uw
klanten een praktisch
bagagelabel met daarop
hun persoonlijke gegevens.

• Sleutelkaarten voor
hotelkamers: personaliseer
uw sleutelkaarten met grafische
elementen om extra aandacht
te vestigen op uw bedrijf.

