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Meeting Demand For Digital Label Printing With Label Printers. 

Đáp ứng nhu cầu in ấn tem nhãn với máy in nhãn kỹ thuật số thế hệ mới. 
 

Meta Description: The demand for digital label printing has risen during the Covid-19 pandemic. Find out how our 
industrial printers can match your business needs.  

Nhu cầu của khách hàng đối với dòng sản phẩm máy in tem nhãn kỹ thuật số ngày càng tăng trong thời gian đại dịch 
Covid-19. Tìm hiểu xem, làm thế nào sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của doanh 
nghiệp? 

 

H1 How Demand For Digital Label Printing Services Increased During Covid-19 

Nhu cầu về sản phẩm in tem nhãn kỹ thuật số tăng lên như thế nào trong thời kỳ 
Covid-19 
A highly connected and interspersed business environment causes the impact on one industry to spill over to others. 
Considering digital label printing as a standalone service can make measuring its significance during and post Covid-19 
harder than anticipated. Likewise, the gravity of label print management is easily misplaced when our focus is on the 
forefront - having the necessary essential goods and services.  

Môi trường kinh doanh với tính kết nối và xen kẽ cao sẽ gián tiếp gây tác động đến toàn bộ nền công nghiệp khi một 
trong số đó bị ảnh hưởng. Việc xem in tem nhãn kỹ thuật số như một dịch vụ độc lập khiến cho mức độ đo lường tầm 
quan trọng của công nghệ này khó dự đoán hơn trong thời kì Covid-19. Như vậy, trọng tâm của việc phát triển các giải 
pháp quản lý in tem nhãn dễ bị đặt nhầm chỗ khi mục tiêu hàng đầu là cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cần 
thiết.  

 

H2 Rethink Digital Label Print Management Solutions  

Giải Pháp Quản Lý In Tem Nhãn Kỹ Thuật Số  
By simply referring to the data garnered from AccurioLabel presses across ASEAN, we observed an uptick of 80% in 
print volumes from March to May 2020. This time period is indicative of global lockdown measures, culminating in a 
reduced workforce as well as staggered timelines in logistical supply chain operations. Pressures double when 
consumers react by stocking up on FMCG products like medicinal and health supplies as well as emergency pantry 
items. For instance, FMCG sales in Singapore alone rose by 43% when alert levels were heightened.  

Dữ liệu thu thập được từ dòng sản phẩm in tem nhãn AccurioLabel khu vực Châu Á cho thấy sản lượng in tăng mạnh 
đến 80% từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020. Đây là khoảng thời gian nhạy cảm khi các quốc gia thực hiện lệnh đóng 
cửa trên toàn cầu do tình hình dịch bệnh, lực lượng lao động giảm dần, cũng như ảnh hưởng từ thời gian hoạt động 
của chuỗi cung ứng hậu cần. Áp lực tăng gấp đôi khi người tiêu dùng phản ứng bằng cách tích trữ các sản phẩm tiêu 
dùng thiết yếu như thuốc, dược phẩm, thức ăn dự phòng. Ví dụ điển hình như, doanh số ngành FMCG tại Singapore đã 
tăng 43% khi mức cảnh báo về dịch bệnh được nâng cao. 

As demand for these products rises, so does the need for labels - a situation we often overlook. According to The Label 
Academy, the global manufacturing, supply and usage chain is reliant on a wide range of labels for conveying required 
information related, but not limited to, safe usage, movement, health information and instructions for use.  
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Khi nhu cầu về các sản phẩm này tăng lên, dẫn đến nhu cầu in tem nhãn cũng tăng theo - một tình huống chúng ta 
thường bỏ sót. Theo Học viện The Label Academy, chuỗi sản xuất, cung ứng và sử dụng toàn cầu phụ thuộc vào một 
loạt các nhận diện tem nhãn để truyền đạt không giới hạn thông tin liên quan, đồng thời đảm bảo an toàn khi sử 
dụng. 

 

H2 Turning to Digital Label Printers | The AccurioLabel 230  

Định hướng cho Máy in tem nhãn kỹ thuật số - The AccurioLabel 230 

Food, cosmetic and medical products form the bulk of digital label printing needs, with projected growth at $49.90 
billion in 2024. Without a definitive playbook at hand, organisations worldwide are turning to technology and this is 
where our AccurioLabel 230 digital printer became the machine of choice. Offering enhanced productivity, operability 
and excellent detail and image quality, this digital printer resolves pain points with speed and scalability.  

Thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm y tế là những ngành hàng có nhu cầu in tem nhãn kỹ thuật số cao, với mức tăng 
trưởng dự kiến 49,90 tỷ đô la vào năm 2024. Các tổ chức trên toàn thế giới đang dần chuyển sang công nghệ kỹ thuật 
số và đây là cơ hội để Máy in tem nhãn kỹ thuật số AccurioLabel 230 của Konica Minolta trở thành sự lựa chọn tốt 
nhất cho doanh nghiệp để tăng năng suất, khả năng hoạt động cho doanh nghiệp, với chi tiết và chất lượng hình ảnh 
tuyệt vời. 

 

The AccurioLabel 230 is valued for its ease of use, high quality print, shorter lead times and run lengths. Digital 
printing allows for the leveraging of variable data printing (VDP) - a key component missing from offset printing. 
Consumers value personalisation in brand experiences and VDP is one way businesses can personalise 
communications without raking high costs. Not only is it affordable, quick and demand-responsive, the digital label 
printer is also eco-friendly and economically-engineered for short run printings.  

Dòng sản phẩm AccurioLabel 230 được đánh giá cao vì dễ sử dụng, chất lượng in tuyệt vời, thời gian hoạt động ổn 
định. Công nghệ in kỹ thuật số cho phép tận dụng in dữ liệu biến đổi (VDP) - một thành phần quan trọng chưa được 
tích hợp trong in offset. Người tiêu dùng coi trọng việc cá nhân hóa đối với thương hiệu và VDP là một cách để doanh 
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nghiệp cá nhân hóa truyền thông mà không cần tốn nhiều chi phí. Không những có giá cả phải chăng, tốc độ nhanh 
chóng và đáp ứng nhu cầu cần thiết, máy in tem nhãn kỹ thuật số còn thân thiện với môi trường và được thiết kế phù 
hợp với các bản in ngắn hạn. 

The benefits of technologically-enabled print management are unparalleled in the label industry - turnarounds at a 
high speed will be categorically imperative in printing services in the coming years.  

Những lợi ích của hệ thống quản lý in ấn được hỗ trợ về mặt công nghệ là vô song trong ngành công nghiệp tem nhãn 
- quay vòng với tốc độ cao sẽ là điều bắt buộc cho dịch vụ in ấn trong những năm tới. 

H2 Redefine Digital Label Print Management with Efficiency  

Quản Lý Hiệu Quả Giải Pháp In Tem Nhãn Kỹ Thuật Số 
Coupled with the ripple effects of the Covid-19 pandemic, the global digital printing market is anticipated to grow 
significantly - both in equipment and services offered. Similarly, the ways in which we do business will see substantial 
changes. Our offering as a digital company with insight into complex challenges is to recognise and respond with 
scalable and streamlined digital printer solutions. Part of our industrial printers, the AccurioLabel 230 maximises the 
advantages of digital printing while solving the issue of a reduced workforce during Covid-19.  
Cùng với các tác động của đại dịch Covid-19, thị trường in kỹ thuật số toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể - 
cả về thiết bị và dịch vụ. Tương tự như vậy, phương thức kinh doanh cũng sẽ có những thay đổi lớn. Là một tập đoàn 
toàn cầu về dịch vụ in ấn kỹ thuật số, Konica Minolta với tầm nhìn sâu sắc về những thách thức của thị trường, các giải 
pháp máy in kỹ thuật số có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng và sắp xếp hợp lý quy trình. Là một phần trong hệ thống 
sản phẩm máy in công nghiệp của chúng tôi, AccurioLabel 230 tối đa hóa các lợi thế của in kỹ thuật số trong khi giải 
quyết vấn đề về giảm lực lượng lao động trong thời kì Covid-19. 

Konica Minolta’s range of industrial printers is positioned to aid our customers in leveraging efficient print 
management to meet the demands of digital label printing in the market today. The pandemic is representative of an 
ever-changing and volatile business environment. At the heart of global commitment, our AccurioLabel 230 digital 
printer is one such solution that specifically targets and solves a pain point in periodic sales spurts influenced by major 
events.  

Máy in công nghiệp Konica Minolta ra đời với mục đích hỗ trợ khách hàng quản lý in hiệu quả để đáp ứng nhu cầu in 
tẽm nhãn kỹ thuật số ngày càng tăng trên thị trường hiện nay. Đại dịch Covid-19 là đại diện của một môi trường kinh 
doanh luôn thay đổi và biến động. Trọng tâm của dòng sản phẩm máy in tem nhãn kỹ thuật số Konica Minolta 
AccurioLabel 230 là cung cấp một giải pháp với mục tiêu cụ thể và giải quyết các giai đoạn khó khăn cho khách hàng 
khi chịu ảnh hưởng của các vấn đề lớn trên toàn cầu. 
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