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En çok tercih edilen Dalebrook
serilerinin yeni üyeleri
Zarif eşşiz çizgileri ile Essence Serisinin yeni üyesi geniş kare kase
insert olarak da kullanılan tepsisi ile şık sunumlar sağlıyor.
Kapasite ve estetiği bir araya getiren Crescent serisi hilal şeklindeki kesimi
sayesinde özellikle katlı reyon uygulamalarında varil kase ile kademeli bir
dizilim sağlamakta. Meze uygulamalarında arka sıralarda 5 litre kapasitesi ile
fazla tercih edilen mezelerin sergilenmesine de olanak sağlıyor. Kaymaz silikon
ayakları nemli zeminlerde kolay kullanım sağlıyor.
Her iki seride de bu şekilde yüksek dolum kapasitesi gereken durumlara cevap
verilebiliyor.
Pasta ve kek sergilemelerinde Alümünyum Standlar iştah açıcı bir görüntü
sergilemek için en uygun çözüm. Katlı kullanıma da uygun olan çözüm bu
şekilde cup cake ile yapılacak değişik sunumlarda
da iyi bir seçenek.
Dalebrook’un tüm PorselenMelamin serilerinin
bulaşık makinesinde yıkanabilmesi en büyük
avantajı.
Serilerin yeni üyelerini görmek ve kombinasyonlar
yapmak
isterseniz
showrumumuzu
ziyaret
edebilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak isteyen için çok kolay
“Xpress PDF “
Her koşulda , alt yapı yatırımı gerektirmeyen
Akıllı Sıcaklık Takip Etiketi ile Sıcaklık
Haritası çıkarmak çok kolay
PakSense’in yeni nesil Akıllı Etiketi bozulabilir gıda ve
farmasötiklerin depolama ve sevkiyat şartlarına her zaman kolay
ulaşım arayanlar için geliştirilmiş harika bir çözüm. Kullanıcı
dostu bu çözüm sayesinde Akıllı Etiketi bilgisayarınızın USB
portuna bağladığınızda geçmiş Sıcaklık-Zaman verisi, grafik ve
özet veri olarak otomatik olarak PDF formatında ekranınızda
beliriyor. Okuyucu ekipman ve yazılıma gerek duymayan bu
sistem depolama ve sevkiyat arasında ürünler hakkında
dilediğiniz noktada veri alınmasını sağlıyor.
Gelişmiş sıcaklık sensörü ve etiketin yassı formu sayesinde
sıcaklık bilgisi ortamdan değil dakika dakika ürünün kendisinden
alınıyor. Su geçirmez kılıf içerisindeki Akıllı Etiket kalibrasyonlu
olarak kullanıma hazır bir şekilde tedarik edliyor. Tek yapılması
gereken Akıllı Etiketin üzerindeki “ Start/Mark” tuşuna basmak.
Bu tuş daha sonra etiketin kayıt ömrü süresince malzeme
aktarma noktalarında her el değiştirdiğinde bu bilgiyi kayıt
etmek amacı ile grafik üzerinde işaretlemek için kullanılabiliyor.
Formu sayesinde farklı şekillerde kullanılabilen Akıllı Etiket palet
bazında bir kenara yapıştırılmaktadır. Şeffaf plastik gösterge
zarfı indirme birdirme noktalarında etiketin kolayca görülmesini
sağlar.
Çoğu müşterimiz bir yüklemede birden çok palete bu uygulamayı
yaparak Sıcaklık Haritası çıkarırlar. Bu şekilde konteynerde
yaşanan sıcaklık geçmişi hakkında daha çok bilgi edinmektedirler.
Değerli gıda ürünleri ; ıstakoz, tropik meyveler vb., ise koli başına
kontrol gerektirdiğinden tek tek etiketlenirler. Ürünün kendi
sıcaklığı takip edilmesi gerektiğinde basitçe ürünün üzerine
yerleştirilerek hassas sonuçlar elde edilmesini sağlarlar.

Termal Palet Örtüleri ile Maliyet Etkin Lojistik
ve Gıda Güvenliği

OnVu Akıllı Etiketlerin Asya çıkarması
Metro Cash & Carry – Ukrayna ilk kullanıcı oldu
OnVu Sıcaklık Zaman Etiketinin Asya’daki ilk kullanıcısı

Güvenli Soğuk Zincire odaklanan bir çok mesaj mevcut.

belli oldu. Ukrayna’daki Metro Cash & Carry Et Ürünleri

Örnekler arasında “Mutfağınıza kadar Garantili Tazelik”

Depatmanının uzun zamandır üzerinde çalıştığı proje

, “OnVu Soğuk Saklamanıza Yardım Eder” ,” “10oC

tamamlandı. Üretici markalı ürünlerde Tazelik ve

sıcaklık ette yeni bir yaşam formu oluşmasına neden

Güveni ön plana çıkarmak sureti ile satışları arttırmak

olabilir “ ve “Etinizi izleyin” göze çarpan söylemler.

amacı ile başlatılan bu projenin PR kampanyası da BASF
tarafından destekleniyor. Amaç OnVu Etiketli ürünlerin

1 Nisan 2012 itibariyle 700 bin adet flyer ile müşterilere

satışlarını arttırırken tüketici nezdinde de Soğuk Zincir

duyurulmaya başlayan OnVu Etiketli ürünlerin ilerleyen

bilgisini oluşturmak. Tedarikçilerinden biri ile başlayan

günlerde diğer tedarikçiler tarafından da kullanılması

projede “Globino” markalı ve OnVu Etiketli paketler

bekleniyor.

raflarda yerini almaya başladı.
PR kampanyasında billboard çalışmaları ile 9 mağazada
tüketiciye sunulan bu yeniliğin iletişim çalışmasında

Soğuk Zincir duyarlılığının, tedarik zincirinde yer alan
tüm katılımcılar nezdinde artmasının yaşanan kayıpların
önüne geçilmesini ve fire yönetiminde başarıyı
getireceği OnVu projelerine ilişkin detaylı bilgi için
bilgi@sedef.com adresinden
temasa geçebilirsiniz.

Yaz sıcakları sizi ve
değerlilerinizi etkilemesin!

Sıcak günlerin başlaması kimilerine
tatil
mevsimini
anımsatırken
kimilerine donuk & soğuk taşınan
ürünlerin Rampa Risklerini ve Frigolu
araç bakım ve yatırım gereksinimini
hatırlatıyor. Market Zincirlerinde rafa
malzeme dizimi sırasında sıcaklık
muhafazası da önem kazanan bu
dönemlerde Termal Palet ve Rulot
örtüleri en çok kullanılan çözümler.

kurumsal
bilgileri
ile
özelleştirilebiliyor. Firma logosu, web
adresi, çağrı merkezi gibi bilgilerin
Termal Örtüler üzerinde yer alması
özellikle market için uygulamalarda
güven teşkil eden bir iletişim
seçeneği.

Hafifliği, kolay uygulanması, darbe
dayanımı, kullanılmadığı zamanlarda
yer kaplamaması, düşük yatırım
maliyeti ve yüksek Termal Saklama
Performansı
göz
önünde
bulundurulduğunda
müşteri
memnuniyetini sağlamayı hedefleyen
bir Soğuk Zincir Koruma ve Taşıma
Çözümü olduğu görülüyor.
İhtiyaca özel olarak boyutlandırılan
veya tasarlanabilen Termal Örtü
Çözümleri ise yine kullanıcısının

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://sedef.com/duyurular.html
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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