U-Label

μια λύση για την ψηφιακή επισήμανση κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών

Ως αποτέλεσμα των νέων κανονισμών που θα ισχύσουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ, από τον
Δεκέμβριο 2023 θα πρέπει να κοινοποιούνται οι διατροφικές πληροφορίες και ο κατάλογος των συστατικών των κρασιών και των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων είτε στη φυσική ετικέτα είτε μέσω ψηφιακής επισήμανσης. Παράλληλα, ο τομέας των
οινοπνευματωδών ποτών της Ευρώπης έχει δεσμευτεί να προσφέρει εύκολα προσβάσιμα στοιχεία όσον αφορά στη διατροφική αξία
και στα συστατικά των αλκοολούχων προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ.
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία QR-code, η U-Label από τη μία παρέχει στις οινοπαραγωγικές εταιρείες τη δυνατότητα να
παρουσιάζουν με εύκολο τρόπο τις νέες υποχρεωτικές ενδείξεις ψηφιακά και από την άλλη στους καταναλωτές τη δυνατότητα να
έχουν πρόσβαση στη γλώσσα τους σε πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα που αγοράζουν.
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα U-Label αντί να παρουσιάζονται οι ενδείξεις διατροφής και τα συστατικά σε μια παραδοσιακή
ετικέτα, η U-Label προτείνει τη χρήση δυναμικών κωδικών QR που επικολλώνται στις φιάλες, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν
εύκολα να σαρώσουν τους κωδικούς με τα smartphone τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική ετικέτα που
περιέχει τα διατροφικά στοιχεία, τον κατάλογο των συστατικών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στη γλώσσα τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ U-LABEL

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(Ετήσια, χωρίς ΦΠΑ)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εκτός από τη δημιουργία των ηλεκτρονικών ετικετών καθαυτών, η πλατφόρμα U-Label
παρέχει επίσης στις εταιρείες ειδικές νομικές συμβουλές όσον αφορά στην επισήμανση.
Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται ένας ολοκληρωμένος οδηγός ο οποίος βοηθά τις
εταιρείες στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν τον κατάλογο των συστατικών για τα
προϊόντα τους, απαλλάσσοντάς τους από την προσπάθεια να αναζητήσουν σχετικούς
ρυθμιστικούς κανονισμούς και τροποποιήσεις τους.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Το σύστημα U-Label μεταφράζει αυτόματα τις ψηφιακές ετικέτες σε οποιαδήποτε από
τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Χάρη στην τεχνολογία γεωγραφικού εντοπισμού του
προγράμματος, η ηλεκτρονική ετικέτα εμφανίζεται αυτόματα στη γλώσσα του πελάτη,
προσδιορίζοντας με ακρίβεια τη θέση του – χωρίς να την καταγράφει.

ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η U-Label προσφέρει αρκετά ετήσια προγράμματα συνδρομής, που κυμαίνονται από 250 €
έως 2.500 € ανάλογα με τον αριθμό των e-labels που δημιουργούνται και ανανεώνονται
κάθε χρόνο.

250 €

ΒΑΣΙΚΟ

150 €*

20 νέες ηλεκτρονικές ετικέτες
60 ηλεκτρονικές ετικέτες που
διατηρούνται

PLUS

600 €

400 €*

100 νέες ηλεκτρονικές ετικέτες
200 ηλεκτρονικές ετικέτες που
διατηρούνται

PREMIUM

2500 €

1500 €*

Απεριόριστες νέες ηλεκτρονικές
ετικέτες
Διατηρούνται απεριόριστες
ηλεκτρονικές ετικέτες

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
Οι εταιρείες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές ετικέτες οι οποίες ενημερώνονται άμεσα για όλα τα
προϊόντα, ακόμη και για εκείνα που βρίσκονται ήδη στα ράφια.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

* Διατίθενται μειωμένες τιμές για μέλη
της CEEV και spiritsEUROPE.
Επικοινωνήστε με τον Σύνδεσμο Ελληνικού
Οίνου για περισσότερες πληροφορίες.

Η U-Label συνεργάζεται με διαφορετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό
κόσμο έτσι ώστε να διευκολύνεται η διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών και
να απλοποιηθεί η δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου.
Πλήρως συμβατή με τους κανονισμούς της ΕΕ, η εφαρμογή U-Label είναι προς το παρόν εφαρμόσιμη σε όλη
την ΕΕ ενώ σύντομα είναι πιθανό να επεκταθεί σε αγορές εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία
και άλλες) λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμιστικές απαιτήσεις αυτών των χωρών.
Χάρη στην τεχνολογία γεωεντοπισμού της U-Label, ένας κωδικός QR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο
προϊόν που πωλείται σε πολλές διαφορετικές χώρες.

Η πλατφόρμα U-Label δημιουργήθηκε από την CEEV και την spiritsEUROPE
σε στενή συνεργασία με μια εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής.
U-LABEL. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.
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