DIGITÁLIS TÉRKÉPI MEGOLDÁSOK – TISZTA FORRÁSBÓL

Mobil-alkalmazások
A turisták zöme már rendelkezik mobil eszközökkel, de kevesen használják ezeket külföldön a drága adatforgalmi díjak miatt. A megoldás a letölthető térképi alkalmazás – legyen az egy város nevezetességeinek
bemutatása, egy gyalogostúra-tervező vagy egy bevásárlást segítő szoftver. Ezek akár pénzért is értékesíthetők a szállodában vagy más helyen, ahol a turisták megfordulnak.
Kérje ingyenes tanácsadásunkat!

Sokan úgy gondolják, hogy az interneten található térképeket ingyenesen használhatják üzleti célokra is.
Ez a tévedés sok pénzbe vagy akár 3 év börtönbe is kerülhet.
Tudja meg, hogyan használhatja a térképeket legálisan
a Holló és Társa ügyvédi iroda által készített összefoglalóból!
A Stiefel megoldásaival Ön legálisan jut minőségi térképekhez!

Térképek digitális formában kiadványokhoz és honlapokra
Egy turisztikai szolgáltatónak rengeteg promóciós anyagot kell elkészítenie mind digitális formában, mind
nyomtatva. Miért ne színesíthetné ezeket a kiadványokat térképekkel is? Rendelje meg térképeinket digitális formában és használja őket honlapján, prospektusaiban, vagy akár kivetítéshez nagy méretben előadások, kiállítások alkalmával. Rendelje meg az Önnek megfelelő formátumban és felbontásban!
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TÉRKÉPEK
A TURIZMUSBAN

by

A látványos és pontos térképek alapvető
kellékei a turisztikai szolgáltatásoknak.
Tartalmazzák a látogatók számára elengedhetetlen információkat: látnivalókat,
fontos helyeket, útvonalakat. A turizmusban dolgozók számára pedig mindennapi
munkaeszközként szolgálnak.

A képek a lehetséges
megoldásokat illusztrálják
(külföldi minták)

Hibrid (digitális + nyomtatott) megoldások
Tudta, hogy ma már egy nyomtatott térképhez, prospektushoz is hozzárendelhet mobil-alkalmazást? Akár
utólag is, egy meglévő kiadványához. Ismerje meg a Stiefelnél elérhető kiterjesztettvalóság-alkalmazásokat!

Térkép alapú keresőrendszerek és tematikus oldalak internetre
Az Internet ma már meghatározza a kommunikációt. Elkészítjük térképes keresőjét, portálját, tematikus
oldalait. Segítünk összeállítani a legjobb online+offline térképcsomagot.

Miért hasznos a térkép a turizmusban?
Egyedi térképi
vizualizációs
megoldások

• Remek szemléltetőeszköz a turisztikai szolgáltatások bemutatására:
elsődleges információforrásként szolgál a turisták számára a helyi kínálatról
• Hasznos ajándék az ügyfeleknek, partnereknek, főleg, ha egy-egy turisztikai tematikát

A Stiefel segít Önnek összeállítani a pályázatot
és megnyerni a támogatást!
Hívjon minket!
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Tel.: (1) 415-2010

Az Ön Stiefel partnere

STIEFEL EUROCART KFT.

dolgoz fel

H-1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.
H-1615 Budapest, Pf.209
Tel.: (1) 415-2010

Fax: (1) 414-7080

E-mail: iroda@stiefel.hu
www.uzletiterkepek.hu

• A turisztikai kiadványok elengedhetetlen kelléke a térkép
• Egy vendégtájékoztató falitérkép a szállodában hasznos, ugyanakkor kiváló dekoráció

BTB–1601–T

Részletes információkért és
referenciákért látogasson el a
www.uzletiterkepek.hu
weboldalra

Pályázna?

• Digitális formában, interneten vagy mobil eszközökön is használható
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HAJTOGATOTT TÉRKÉPEK

TEMATIKUS TURISZTIKAI TÉRKÉPEK

KÜLTÉRI INFORMÁCIÓS TÉRKÉPEK

Mert vannak olyan dolgok, amelyeket az okostelefonok sem tudnak helyettesíteni. A kihajtható térképek
még mindig az egyik legnépszerűbb információforrásnak számítanak a turisták körében. Könnyen tárolhatóak az utazás során és jól áttekinthető formában, nagy méretben mutatják be az úti célt és környékét.
Az elsődleges földrajzi információk mellett helyi érdekességek is megjelenhetnek rajta. A turista kezébe
adott térkép elsőrangú reklámhordozó!

Önnek ki a célcsoportja? A kerékpárosokhoz, a borkedvelőkhöz, a zarándokokhoz vagy az ökoturistákhoz
akar eljutni? A legjobb eszköz ehhez egy őket megcélzó tematikus térkép. Készítsük el közösen az Ön tevékenységéhez leginkább illeszkedőt!

Az önkormányzatok fontos feladata, hogy a településre látogatókat minél több helyen, minél részletesebben
tájékoztassa. A kiadványokon, hajtogatott térképeken túl ezt segítik a kültéri információs térképek. Ha időtálló,
pontos és informatív térképpel akarja ezt az igényt kielégíteni, bízza a Stiefelre a feladatot!

e ly
B á rm g i
á
rorsz lés
a
y
g
ü
ma
t e l e p v e l!
pé
t é rké

HOTELMAPS

VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ FALITÉRKÉPEK
Egy szállodának érdeke, hogy minél több információval segítse vendégei kellemes időtöltését. Ha az Ön
szállodájában kint van egy dekoratív, nagyméretű falitérkép, megkönnyíti vendégei ott-tartózkodását,
és nagyobb eséllyel látogatnak vissza Önhöz. A falitérképek munkatársainak is segítséget nyújtanak a
vendégek eligazításában.

Falitérkép és hajtogatott térkép méretek
Falitérkép méretek

Hajtogatott térkép méretek

keretezve
XS
S
M
L
XL
XXL

70x50
100x70
120x80
140x100
160x120
200x140

cm
cm
cm
cm
cm
cm

A4
A3
B3
B2
B1

hajtogatva

ívben

5,5x8,5
8,5x17
8,2x17
11x23
12x22,5

29,7x21
42x29,7
47x33
50x70,7
70,7x100

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

Kérésére Önnek megfelelő
egyedi méretben is elkészítjük a térképet!
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Van egy jó ajánlata a városába látogató turisták számára? Hirdessen a Stiefel hoteltérképeken célzottan!
A szállodai recepciókon kihelyezett térképek garantáltan eljutnak a szállodák vendégeihez, akik a térkép
segítségével azokat a szolgáltatókat találják meg, akik szem előtt vannak. Mi biztosítjuk a minőségi térképet, a térképek terjesztését a szállodákban, Ön pedig a magas színvonalú szolgáltatást.
Hamarosan mobil-applikációval kiegészítve is!

Szállodák részére
a Hotelmaps ingyenes!
Igényelje itt:
www.hotelmaps.hu
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