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Nieuwe 9060 voor Verbinnen
De firma Verbinnen Poultry heeft voor zijn
verpakkingsafdeling de nieuwste Delford
9060 zeer tot tevredenheid in gebruik genomen voor het etiketteren van hun kip verpakkingen.
Deze nieuwe 9000 reeks kenmerkt zich door
de vernieuwende aansturing in combinatie
met het gebruiksvriendelijke touch scherm.
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De Delford 9000 geschikt voor de GS1 barcode
De GS1-Databar is de nieuwe code welke op alle kassasystemen in geheel Nederland in 2011 scanbaar moet zijn.
Wat houdt het nu in / welke eisen zijn er / wat verwacht de
retail van u als producent, maar ook voor de retailer zelf.
Hoe ziet zo’n GS1-Databar en nu uit en hoeveel ruimte neemt
deze in beslag op mijn etiket.
IFS geeft middels een aantal seminars antwoord op een groot
deel van deze vragen.
Bel of mail (IFS) voor een inschrijvingsformulier voor deze
GS1-Databar seminar.

IFS C3 voor de Albert Heijn Kook & Stoom
De nieuw Kook & Stoom verpakkingen van Albert
Heijn, hebben niet alleen een nieuwe verpakking
gekregen maar ook een nieuwe labellook en
-vorm.
Het etiket volgt geheel de vorm van de verpakking:
Boven + voorzijde + onderzijde + aan de achterzijde
teruggevouwen.
Met de nieuwe IFS C3 dispenser is dit op eenvoudige wijze verzorgt.

Doos labelprinter inruil actie
Wegens het behalen van het einde van de levenscyclus van de oude betrouwbare Doos labelprinter
en zijn spareparts is IFS een inruilactie gestart!
Ruil uw oude TEC372 in voor een nieuwe SX4 of
SX5 printer.
Dit tegen een speciale actieprijs.
Voor meer informatie bel of mail.
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