ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Behr Hella Service εισάγει QR κωδικούς στη συσκευασία
Όλες οι πληροφορίες προϊόντος διαθέσιμες στο smartphone σας
Schwäbisch Hall, 14 Ιουνίου 2018. Η Behr Hella Service, θα εισάγει QR κωδικούς σε
όλες τις ετικέτες των συσκευασιών. Αυτό θα επιτρέπει στους χονδρεμπόρους και τα
συνεργεία να έχουν όλες τις πληροφορίες του προιόντος στο smartphone τους. Οι
πληροφορίες περιέχουν φωτογραφίες, εφαρμογές και αντιστοιχίες ΟΕ κωδικών απο
τον online κατάλογο. Επιπλέον απεικονίσεις 360 μοιρών, δελτία δεδομένων ασφαλείας
και οδηγίες εγκατάστασης είναι τώρα διαθέσιμα μέσω της σάρωσης. Όλες αυτές οι
πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 18 γλώσσες. Η σάρωση του κωδικού είναι δυνατή
μέσω του σαρωτή QR που είναι διαθέσιμος χωρίς κόστος μέσω του Google Play ή στο
app store και μπορεί να εγκατασταθεί σαν εφαρμογή απευθείας στο τηλέφωνο.
Για να έχετε πάντα στη διάθεση σας σημαντικές πληροφορίες, η Behr Hella Service
έχει εισάγει QR κωδικούς όχι μόνο στις ετικέτες των συσκευασιών αλλα και στον
έντυπο κατάλογο "Διαχείριση Θερμότητας Επαγγελματικά Οχήματα". Επιπλέον
κατάλογοι με QR κωδικούς θα ακολουθήσουν. Αυτό θα επιτρέπει να βρίσκετε
ενημερωμένες πληροφορίες ακόμα πιο γρήγορα.
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Σημείωση:
Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση:
www.hella.com/press

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση,
εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε
περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και
υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών
συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα
που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. €
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες
Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις.
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