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REKLÁMESZKÖZÖK
HIRDETÉS ÉS AJÁNDÉK EGYBEN

A térkép nemcsak a tájékozódásban segít. Állandó jelenlétével az ön üzenetét is 
közvetíti hivatalokban, hotelekben, éttermekben, irodákban, buszmegállókban.

Mire jó egy üzleti térkép?
▪ Hirdetés és ajándék egyben

▪ Hosszú távú, tartós, minőségi megjelenés

▪ Garantált kihelyezés frekventált pontokon

▪ Kapcsolaterősítés

Az elmúlt 15 évben
▪ Több, mint 100 kiadott térkép

▪ Több, mint 5.000 partner

▪ Több, mint 160.000 
kinyomtatott példány

25 ÉVE A MINŐSÉGI TÉRKÉP NEVER

1991 2016



A térképen szereplő hirdetők 10.000,- forinttal támogatják a helyi iskolákat!
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ÍRHATÓ TÖRÖLHETŐ CSEPPÁLLÓ

Kitűnő térkép

Friss, pontos adatok

Tervezés Óriási méret!

Kiszállítás
Igényes csomagolás

ÁLLÓ KIVITELŰ TÉRKÉP 
58 HIRDETÉSI HELLYEL

55 x 98 mm

78 x 64 mm

78 x 98 mm

ÁLLÓ KIVITELŰ 
TÉRKÉP 

44 HIRDETÉSI 
HELLYEL

55 x 95 mm

80 x 65 mm

80 x 95 mm

FEKVŐ KIVITELŰ 
TÉRKÉP  

60 HIRDETÉSI 
HELLYEL

64 x 78 mm

98 x 50 mm

98 x 78 mm

FEKVŐ KIVITELŰ TÉRKÉP 
44 HIRDETÉSI HELLYEL

65 x 80 mm

95 x 50 mm

95 x 80 mm

Térképi kereső és GPSkoordináta

QRkódos kereső 
az interneten 
(település vagy utcanév)

Hajtogatott kivitelben

Letölthető 
kedvezménykupon 

lehetőség

Fémléces falitérképként
vagy



A megyékben működő, az adott 
térségben elkötelezett cégeknek, 
intézményeknek ajánljuk. Az Ön 
üzenete 3–8 évig lesz jelen a megyei 
hivatalokban, a települések önkormány
zatainál, a megyében működő cégek 
és partnerei irodáiban.

Az Ön cége regionálisan vagy orszá
gosan működik? Egy részletes régió
térképnek, egy dekoratív Magyar
ország térképnek bármelyik partnere 
örülni fog, és használja az irodájá
ban. Ajándékozza meg őket kedvező 
árú munkaeszközzel, és nemcsak a 
megjelenése jut el több ezer irodába, 
de partnerei is sokáig fognak emlé
kezni a hasznos ajándékra!

Akár megyei jogú városban, akár 
kistelepülésen működik az Ön 
cége, a Stiefel üzleti térképeivel 
bővít heti partnerkapcsolatait, új 
megrendelőkhöz juthat el.

Azoknak a cégeknek ajánljuk, akik 
lokálisan működnek, és fontosak 
számuk ra  a személyes kapcsolatok!

Az Ön szakmájához kapcsolódóan még nem készült térkép? 
Jutassa el igényét központunkba, írjon nekünk az iroda@stiefel.hu címre!
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VÁROSTÉRKÉPEK

MEGYETÉRKÉPEK

RÉGIÓ ÉS ORSZÁGTÉRKÉPEK

Az Ön cége egy jeles szakma kép
viselője? A Stiefel tematikus üzleti 
térképeivel segítünk, hogy eljusson 
potenciális partnereihez!

Már megjelent és rendszeresen 
frissített tematikák: bortérképek, 
pálinka térkép, kamionos térkép, 
wellness térkép, méhészeti térkép, 
turisztikai térkép, vasúti térkép.

TEMATIKUS ÜZLETI TÉRKÉPEK



Több évig, többezer helyen – egy újsághirdetés áráért!

Az Ön sikerének kulcsa: a megfelelő célcsoport – hirdetését több 
ezren látják minden nap.

Mennyibe kerül Önnek egy-egy újsághirdetés, amely napokra, maximum 1 hétre szól?
Mennyibe kerül egy megjelenés egy hirdetési újságban?
A Stiefel üzleti térképein elhelyezett megjelenés az újsághirdetés árának töredékéért, éveken át felhívja 
a figyelmet az Ön termékére, szolgáltatására. Egy megjelenés, amellyel minden nap akár több százan 
találkoznak, 8,5 forintjába kerül átlagosan egy évre*.

A térképek terjesztésében többek között az alábbi szakmai szervezetek működnek közre:

Stiefel Eurocart Kft.

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

Az Ön Stiefel partnere

Térképeinket a megyei, városi önkormány
zatokkal, kormányhivatalokkal, illet  ve ipari 
és kereskedelmi kamarákkal együtt mű köd
ve ké szít jük és juttatjuk el a felhasználók
hoz: köz in téz ményekbe, hivatalokba, 
vállal kozásokhoz, cégekhez.

Hová juthat el üzenete a Stiefel üzleti térképeivel?

Az aktuális, informatív Stiefel térképeket 
a helyi és távolsági közlekedési társa
ságok is kiteszik pályaudvarokon, így 
naponta többezer utazó láthatja az Ön 
hirdetését.

Minden hirdetőpartnerünk 30–60 támpél
dányt is kap, amelyet partnereinek oszt szét 
ajándékként. Így hirdetőink és az ő partne
reik irodáiba is eljut az Ön termékének, szol
gáltatásának híre a Stiefel üzleti térképeivel.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

PARTNEREINK:

Jelentkezzen még ma!
Email: iroda@stiefel.hu
Fax: (1) 414-7080


