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De oplossing van U-Label, dat volledig aan de EU-regelgeving voldoet, is momenteel beschikbaar in de hele EU en
zal waarschijnlijk binnen afzienbare tijd uitgebreid worden naar niet-EU-markten (Noorwegen, Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland e.d.), waarbij rekening gehouden wordt met de wettelijke vereisten van die landen. 

Dankzij de geolokalisatiefunctie van U-Label kan één QR-code gebruikt worden voor hetzelfde product dat in
veel verschillende landen wordt verkocht. 

REGISTREER NU

Onbeperkt aantal nieuwe e-labels
en onderhouden e-labels

BASICBASIC

PLUSPLUS

PREMIUMPREMIUM

20 nieuwe e-labels
60 onderhouden e-labels

100 nieuwe e-labels
200 onderhouden e-labels

250 €250 €

600 €600 €

2500 €2500 €

ABONNEMENTENABONNEMENTEN

* Kortingstarief voor leden van de CEEV en
spiritsEUROPE. Meer informatie vindt u bij

uw nationale federatie.

150 €*150 €*

400 €*400 €*

1500 €*1500 €*

(Jaarlijks, excl. btw)(Jaarlijks, excl. btw)

Het U-Label-platform is in nauwe samenwerking met een
gespecialiseerd IT-bedrijf ontwikkeld door CEEV en spiritsEUROPE. 

U-LABEL. CREATED BY THE SECTOR, FOR THE SECTOR.

Het U-Label-systeem vertaalt alle e-labels automatisch naar een van de 24 officiële talen van
de EU. Het e-label wordt automatisch weergegeven in de taal van de consument door met de
geolokalisatiefunctie van het programma zijn locatie te bepalen - zonder dat deze
opgenomen wordt.

U-Label

Naar aanleiding van de nieuwe verordeningen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU moeten etiketten van wijnen en
gearomatiseerde wijnproducten vanaf december 2023 voedingsinformatie en een lijst met ingrediënten bevatten. Deze informatie kan zowel op
het etiket zelf of via digitale ondersteuning verstrekt worden. Tegelijkertijd heeft de Europese gedistilleerde drankenindustrie zich ertoe
verbonden om toegankelijke ingrediënten- en voedingsinformatie te bieden over de gedistilleerde dranken die in de EU verkocht worden. 

U-Label biedt, dankzij het gebruik van de QR-code, een eenvoudige oplossing voor bedrijven om alle nieuwe vereiste informatie digitaal
beschikbaar te maken en consumenten toegang te geven tot informatie in hun eigen taal over de producten die ze kopen.

In plaats van de gegevens over voeding en ingrediënten op het traditionele etiket te plaatsen, biedt U-Label de mogelijkheid om gebruik te
maken van dynamische QR-codes, die consumenten gemakkelijk met hun smartphone kunnen scannen om toegang te krijgen tot een
digitaal e-label met alle feiten over voeding en ingrediënten en andere nuttige informatie in hun eigen taal.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HET U-LABEL-PLATFORMBELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HET U-LABEL-PLATFORM

Naast het creëren van e-labels, biedt het U-Label-platform ook deskundig juridisch advies aan
bedrijven over etikettering, waaronder een geïntegreerde wizard die hen helpt om een lijst van
ingrediënten van hun producten op te stellen. Dankzij deze functie besparen bedrijven een hoop
gedoe en tijd om de relevante wettelijke vereisten en updates te vinden.

DESKUNDIG JURIDISCH ADVIESDESKUNDIG JURIDISCH ADVIES

AUTOMATISCHE VERTALINGAUTOMATISCHE VERTALING

BETAALBARE KOSTENBETAALBARE KOSTEN

REALTIME UPDATENREALTIME UPDATEN

INTERCONNECTIESINTERCONNECTIES

U-Label biedt verschillende jaarabonnementen, variërend van € 250 tot € 2.500, afhankelijk
van het aantal e-labels dat elk jaar gegenereerd en onderhouden moet worden. 

De informatie op e-labels kan op elk moment door bedrijven bewerkt worden. Vervolgens
worden de wijzigingen onmiddellijk bijgewerkt op alle producten, zelfs als deze al in de
schappen liggen. 

U-Label werkt samen met verschillende actoren in de digitale wereld om de interconnectie
tussen verschillende platformen te vergemakkelijken en het leven van bedrijven te
vereenvoudigen.

een oplossing voor de digitale etikettering van wijn en gedistilleerde dranken
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