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Program skierowany
do Dostawców:

Standardy GS1
funkcjonują na świecie od ponad 40 lat
i są skutecznym narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwa z wielu sektorów w osiąganiu wymiernych korzyści:

skanerów, drukarek, terminali
✓ Służą identyfikacji, gromadzeniu i współ-

i Urządzeń ważąco-etykietujących

dzieleniu informacji na temat produktów, przesyłek i lokalizacji, a tym samym
wspierają przedsiębiorstwa w efektywnym
zarządzaniu łańcuchami dostaw.
✓ Standardy GS1 umożliwiają swobodny
i bezpieczny przepływ produktów, usług
i informacji z nimi związanych pomiędzy
partnerami handlowymi.
✓ Mają one na celu pomoc w osiągnię-

Naszym celem

ciu korzyści wynikających ze stosowania

jest popularyzowanie rozwiązań GS1 i wsparcie

standardów, poprzez współpracę pomiędzy

Dostawców Rozwiązań w przygotowaniu ich systemów

Dostawcami Rozwiązań, GS1 Polska oraz

do obsługi standardów GS1.

uczestnikami systemu.

Program daje
możliwość wyboru
jednego z 2 Pakietów.
Sprawdź nasz Katalog
Dostawców:

GS1 | Dostawca Rozwiązań, Uczestnik
- Adresowany jest do firm, będących dostawcami
sprzętu IT i usług wspierających wykorzystanie standardów GS1.
GS1 | Dostawca Rozwiązań, Partner
- Skierowany do dostawców zaawansowanych systemów, którzy chcą w pełni uczestniczyć w Programie, tak
aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości biznesowe i konsultingowe.

systemów klasy ERP, WMS, WES,
Elektronicznej Wymiany Danych
(ang. Electronic Data Interchange, EDI) i innych.

Korzyści:
1. Prezentacja w Katalogu Dostawców Rozwiązań,
promowanym wśród Uczestników Systemu GS1.
2. Możliwość nawiązania relacji biznesowych z niemal
24 000 Uczestników Systemu GS1 w Polsce.
3. Dostęp do wiedzy o Systemie GS1 i aktualnych trendach.
4. Możliwość certyfikacji na Znak Zgodny z GS1.
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W zakresie merytorycznym
PRZYKŁADOWE USŁUGI Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO

UCZESTNIK

PARTNER

NIE

2 PRODUKTY

O.5 DNIA

2 DNI

Możliwość wykorzystania laboratorium EMC/EPC/RFID do własnych celów badawczych i testowych w określonych terminach dostępu.

NIE

1 / KWARTAŁ

Szkolenia dedykowane z zakresu wykorzystania kodów kreskowych, technologii EPC/RFID, EDI, GDSN.

NIE

1 DZIEŃ

Seminaria oraz warsztaty w siedzibie GS1 Polska przy udziale konsultantów GS1, organizowane dla klientów firmy.

NIE

1 DZIEŃ

Audyt rozwiązań teleinformatycznych oraz prawo do posługiwania się znakiem „Zgodny z GS1”.

Konsultacje przedprojektowe z zakresu wykorzystania standardów GS1 [telefonicznie lub w siedzibie GS1 Polska].

1 SZABLON ETYKIETY LOGISTYCZNEJ
/ 3 WZORY ETYKIET Z SYMBOLIKĄ EAN-13

Bezpłatna usługa weryfikacji jakości kodów kreskowych.
Możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez ILiM – dla GS1 Polska
(w oparciu o istniejący kalendarz imprez):
• Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1,
• Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce,
• Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1,
• Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura,
• Traceability - bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw
w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE,
• EPC/RFID - od technologii do wdrożenia.

Bezpłatny dostęp do wybranych szkoleń e-learningowych.

Prawo do uczestniczenia w procesie tworzenia i rozwoju standardów - EPCglobal.

1 MIEJSCE
SZKOLENIOWE
NA WYBRANY MODUŁ

2 MIEJSCA SZKOLENIOWE
NA WYBRANY MODUŁ

1 OSOBA – 3 MODUŁY

2 OSOBY – 3 MODUŁY

NIE

TAK

W zakresie marketingowym
PRZYKŁADOWE USŁUGI Z ZAKRESU MARKETINGOWEGO

UCZESTNIK

PARTNER

Promocja firmy oraz jej produktów w Elektronicznym Katalogu Dostawców Rozwiązań.

TAK

TAK

Wspólne kampanie promocyjno-informacyjne dla wybranych grup klientów.

NIE

1/rok

Uczestnictwo prelegentów GS1 Polska w seminariach organizowanych przez firmę.

NIE

2/rok

Możliwość wykorzystania laboratorium do własnych celów marketingowych [prezentacyjno-pokazowych].
Po uprzednim ustaleniu terminu.

NIE

2/rok

Możliwość umieszczenia na stronie www.gs1pl.org oraz www.logistyka.net.pl testowych wersji
produktów posiadających znak „Zgodny z GS1”.

NIE

TAK

Rabat na udział w konferencjach i seminariach płatnych organizowanych przez GS1 Polska.

NIE

Do 15%
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„Zgodny z GS1”
to gwarancja, że produkt spełnia wszelkie wymagania niezbędne do
stosowania go w procesach biznesowych, wykorzystujących globalne
standardy GS1.

Nasi partnerzy, których produkty uzyskały Znak Zgodności z GS1.

FSEnet

Kontakt:
Zbigniew Rusinek
Menedżer ds. wdrożeń branżowych
T +48 887 885 268
E Zbigniew.Rusinek@gs1pl.org
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