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Jak znakować produkty w promocji?1
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Deklaracją marketingową jest każda informacja umieszczona na opakowaniu w postaci słów l
służąca celom marketingowym i dotycząca: zawartości produktu, jego charakteru, postaci, efe
czy właściwości.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów GS1.
Deklaracją marketingową jest każda informacja umieszczona na opakowaniu w postaci słów lub grafiki, służąca celom marketingowym i dotycząca: zawartości produktu,
jego charakteru, postaci, efektów działania, czy właściwości.
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bezpłatne próbki produktów, jak i pełnowymiarowe opakowan
Standardy i rozwiązania GS1
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4) Bezpłatne dodatki.
To kolejna popularna forma promowania produktów. Klienci często otrzymują zarówno
Więcej informacji na temat zasad nadawania numerów GTIN znajduje się na stronie: http://www.gs1.org/1/gtinrules/pl/en/
bezpłatne próbki produktów, jak i pełnowymiarowe opakowania. Pamiętajmy, że o ile w
przypadku miniaturowych próbek (które nie powodują zmiany masy brutto o więcej niż
20%) zmiana numeru na poziome jednostki konsumenckiej nie jest konieczna (rysunek 5),
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o tyle w przypadku dodania
pełnowymiarowego
produktu (rysunek 6) lub stworzenia
Logistyka
2/2017
nowej jednostki handlowej składającej się z kilku produktów (tak zwanego standardowego

