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Mi mindenre lehet jó Önnek egy irodai falitérkép?
▪ Tervezés: a vizuális megjelenítés segíti az erőforrások célszerű elosztását.
▪ Kiértékelés: jelenítse meg vállalata eredményeit a különböző régiókban
és azonnal döntési helyzetbe kerül!

▪ Partnerkapcsolatok: ajándékozzon logójával ellátott térképet partnereinek
és hosszú távon jelen lesz irodájuk falán!

BTB–1804-I

▪ Tájékozódás: egy pontos térképpel könnyű a legmegfelelőbb útvonalakat megtalálni.

▪ Dekoráció: ügyfeleinek öröm lesz belépni egy térképpel díszített irodába.
A térképpel díszített iroda minőséget sugároz.
www.uzletiterkepek.hu/letoltheto
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MAGYARORSZÁG-TÉRKÉPEK SZAKMAI TARTALOMMAL
Akár önnek is lehet egyedi tartalommal ellátott térképe! Rendelje meg most! Ha az Ön vállalata egy
különleges szakma képviselője, hasznosnak fogja találni egyedi szakmai tartalommal ellátott térképeinket.
Az ilyen térkép kiváló eszköz arra, hogy szemléletesen jelenítse meg az Ön szakmája szempontjából fontos adatokat Magyarország térképén.
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Magyarország wellness térképe

Magyarország bortérképe

A STIEFEL térképei sokféle szakmai tartalommal felruházhatók, legyen szó borászatról,
természetvédelemről, elektromos hálózatokról, vagy akár az Ön iparágáról!
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Magyarország
genetikus talajtérképe

Magyarország pálinkatérképe
Magyarország méhészeti információs térképe
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Magyarország természetvédelmi térképe
Az ivóvíz jodid tartalma Magyarországon

Magyarország kamionos térképe
(Cikkszám: 3870)
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MAGYARORSZÁG-TÉRKÉPEK IRODAI HASZNÁLATRA
Térképek többféle tartalommal, megbízható, pontos adatokkal. Minden Magyarországon működő cégnek fontos, hogy minél jobban megismerje, átlássa a működési területét. Magyarország-térképeinkkel mindig
az Ön és munkatársai szeme előtt lehet a hely, ahol dolgoznak, ami jelentősen megkönnyíti az Önök munkáját.
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Magyarország közigazgatása különleges színezéssel (Cikksz.: 879237)
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Magyarország
autótérképe
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Magyarország
közigazgatása
járásokkal
(Cikkszám:
879197)
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Magyarország autótérképe járáshatárokkal
(Cikkszám: 3880FL)

Magyarország postai irányítószámai

A pontos tervezéshez, számításokhoz pontos térkép kell, ehhez nyújtanak segítséget
a STIEFEL rendszeresen frissített térképei
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Magyarország vasúti
árufuvarozási térképe
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További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

Magyarország
választási térképe

M

Magyarország telefontérképe

L

Magyarország
turisztikai térképe

www.uzletiterkepek.hu
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MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ-, MEGYE- ÉS JÁRÁSTÉRKÉPEK
Egy informatív, sokoldalú térkép számokban is kifejezhető hasznot hajt.
Régió- és megyetérképeink részletesen mutatják be Magyarország egy-egy szeletét, ezzel különösen jól használhatóak
regionálisan értékesítő cégeknek, rendészeti szerveknek, a mentőszolgálatnak és turisztikai vállalatoknak is.

Régiótérképek
Igényesen elkészített, részletes régiótérképek:

Megyetérképek
Teljes közigazgatási és közlekedési infrastruktúrával!

További
régiótérképek:

További
megyetérképeink:

http://mindentudasboltja.hu/
spl/289425/Magyarorszagi-regiok-terkepei

Az összes megye
térképe megrendelhető!

Minden térkép kapható S, L, XXL méretekben!
Minden magyarországi járás térképe rendelhető 6 féle kivitelben! A járástérképeken az adott
járások valamennyi települése, valamint a fontosabb települések alaprajza is megjelenik!
Standard kivitel:
járástérkép
és megye melléktérkép

Standard kivitel
Magyarország
melléktérképpel

Járástérkép
kiemelt településsel
és megye
melléktérképpel

Járások színárnyalattal:
járástérkép egy színnel
kifestve
és megye melléktérkép

Minden
térkép
kapható S, L, XXL
méretekben!
Járások eltérő színnel:
járástérkép eltérő településszínezéssel
és megye melléktérkép

Járástérkép
kiemelt településsel
és várostérkép melléktérképpel

Választható tartalmak: járások, kistérségek, turisztikai információk
Megyék és régiók teljes listája elérhető a mindentudasboltja.hu webáruházban!
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VÁROSTÉRKÉPEK
Folyamatosan frissülő várostérképeink alapvető információforrásként szolgálhatnak az Ön cégénél is.
Ezek a térképek kisebb közigazgatási egységeket mutatnak be részletesen, ezért kiválóan használhatók
az önkormányzatok, hivatalok, helyi érdekeltségű cégek, vállalatok, egyéni vállalkozók számára.

Több mint 130 várostérkép közül választhat!

Gyula –
Sarkad –
Elek

Kiskőrös
– Kecel
– Soltvadkert

Budapest kerülettérképek
Szekszárd
– Bátaszék

Budapest XVI. kerület

Legújabb várostérképeink
kiterjesztettvalóság-tartalmak megjelenítésére alkalmasak!
Okostelefonra vagy táblagépre letölthető ingyenes applikációnk segítségével friss kiadású
várostérképeink borítóján a települések borítóra vetített bemutatkozó videója tekinthető meg!

További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

www.mindentudasboltja.hu/varosterkepek

A városok teljes listájáért látogasson el
a mindentudasboltja.hu webáruházba!

Minden várostérképünk kapható
S, L, XXL méretekben!
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EURÓPA-TÉRKÉPEK
Térképek friss úthálózattal, harmonikus színvilággal, nemzetközi nyelven. Az egész kontinensre kiterjed cége
tevékenysége? Netán Európa-szerte vannak vállalatának partnerei? Ez esetben ajánljuk Önnek Európa-térképeinket,
melyek segítséget nyújtanak a cége számára fontos adatok földrajzi szemléltetésében, legyen szó politikáról,
pénzügyekről, vagy útvonalakról.
L
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XXL
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Európa
irányítószámos
térképe
(12048500)

L

XL

XXL

Európa autótérképe (32700971)

XXL

A különböző tartalmaknak köszönhetően akár gazdasági elemzésekre is alkalmas
Európa térkép is rendelkezésére áll.
Rendelhető egyedi tartalommal és színezéssel is!
L

XXL

L

L
XL
XXL

Az Európai Unió (angol nyelvű)

Európa irányítószámos térképe
(Cikkszám: 32048600)

L

Európa panorámatérképe
(Cikkszám: 300400)

További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:
www.mindentudasboltja.hu/europa-terkepek

XL
XXL

Európa országai (Cikkszám: 47377)
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ORSZÁGTÉRKÉPEK
A Stiefel országtérképei megismerhető részekre bontják a világot. Ha szeretné magasabb szintre emelni
külföldi partnereivel a kapcsolatot, vásárolja meg az adott ország térképét! Egy megfelelő tartalommal ellátott
országtérkép garantáltan megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a kommunikációt Ön és partnere között.

L

További
országtérképeink például

XL

Szlovákia közigazgatása
Románia idegenforgalmi térképe
Lengyelország közigazgatása
Oroszország közigazgatása
Csehország domborzata
Románia domborzata
Horvátország közigazgatása
L

XL

Németország autótérképe
Benelux államok

Az országtérképek
aktuális listáját
megtalálja a
uzletiterkepek.hu-n!
Rendeljen
országtérképet
az Ön és cége számára
hasznos tartalmakkal!
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XXL
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L

További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

XL

S
L
XL
XXL

www.mindentudasboltja.hu/orszagterkepek
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FÖLD
Egy világtérkép hasznos munkaeszköz és egyben esztétikai élmény is.
A világtérképek kedvelt dekorációs eszközök irodákban, várókban, vagy otthoni környezetben is.
Cégesített felülnyomással is kérhető, mint minden termékünk. Jelenítse meg világtérképen cége kirendeltségeit!
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XXL
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A világtérképek és a Föld különféle ábrázolásainak széles választékából Ön is
könnyen talál az irodájához illőt! www.mindentudasboltja.hu/vilagterkepek

Magyarországon
MAGYAR NYELVEN
először nálunk kapható!

Kaparós világtérkép
(Cikkszám: 347477)

További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

www.mindentudasboltja.hu/vilagterkepek

XL

XXL

XL

XXL
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IRÁNYÍTÓSZÁMOS TÉRKÉPEK
Logisztikai cégeknek különösen hasznosak lehetnek az irányítószámos térképek. Szeretné pillanatok alatt
megtalálni, hol van az ügyfél által kért szállítási cím? Egy gyors pillantás az irányítószámos térképre, és máris meg
tudja becsülni a távolságot és a fuvardíjat. Könnyítse meg kollégái munkáját, és tegye ki irodájukban az adott terület irányítószámos térképét! Gyorsabb, mint az interneten keresgélni, így időt takarít meg.

Európa irányítószámai

Németország irányítószámai
Afrika országai és irányítószámai

www.mindentudasboltja.hu/
iranyitoszamos-terkepek
További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

Szlovénia irányítószámai
Nagy-Britannia irányítószámai

Számos ország és
több kontinens
irányítószámos
térképe is szerepel
kínálatunkban, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek multinacionális cégek
számára.

Kína irányítószámai

Oroszország és a FÁK államok
irányítószámai
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ANTIK ÉS TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK
Tegye irodáját igazán elegánssá a Stiefel antik és történelmi térképeivel! Hagyományok, minőség, elegancia:
ilyen és ezekhez hasonló gondolatok fognak ügyfelei eszébe jutni, amikor belépnek az Ön antik térképekkel díszített irodájába. Ha Ön a jogi szakma jeles képviselője, tanácsadó cége van, vagy vállalata régi időkre visszanyúló
hagyományokkal rendelkezik, akkor Önnél kiváló helye lesz egy ilyen térképnek.

Magyarország borvidékei 1885
(fakszimile)

Magyarország 1876 (fakszimile)
A magyar Szent Korona országai 1912

Az antik térképek kiváló berendezési tárgyak nem csak irodákban, de éttermekben
és lakásokban is!
További történelmi térképek a www.mindentudasboltja.hu-n!

www.mindentudasboltja.hu/
antik-es-fakszimile-terkepek
További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

Másféle antik térképet keres? Az országos
Széchenyi Könyvtár és a Hadtörténeti
Térképtár teljes anyagából válogatunk
az Ön számára.
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KIVITEL
Válassza az Ön számára leginkább megfelelő kivitelt!

MÉRETEK

KERETEK

XS

(70x50 cm)

S

(100x70 cm)

XL

Válasszon az Ön ízlésének meg
felelő fémlécet, fa-, vagy fémkeretet!

(160x120 cm)

M

(120x80 cm)

L

XXL

(200x140 cm)

(140x100 cm)

KÉRÉSÉRE ÖNNEK MEGFELELŐ EGYEDI MÉRETBEN IS
ELKÉSZÍTJÜK A TÉRKÉPET!

MÁS KERETEK
MEGRENDELÉSRE!

AKÁR MÁGNESESES KIVITELBEN IS

AKÁR ÓRIÁSI MÉRETBEN IS

AKÁR LED -ES KIVITELBEN IS

AKÁR TŰZHETŐ KIVITELBEN IS

ÍRHATÓ -TÖRÖLHETŐ
FÉNYES VAGY MATT
FÓLIABEVONATTAL
(a matt fólia csak speciális
tollakkal írható)
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HASZNÁLJA EGYÉNI IGÉNYEI SZERINT ELKÉSZÍTETT
DIGITÁLIS TÉRKÉPEINKET
SZÁMÍTÓGÉPEN VAGY AKÁR
UHD MINŐSÉGŰ ÓRIÁS
INTERAKTÍV LCD
KÉPERNYŐN IS!

DIGITÁLIS TÉRKÉPEK
Rendelje meg térképeinket
digitális formában is és használja
őket
számító
gépén,
vagy prezentációiban, vagy
illesszen be térképet saját
céges kiadványaiba!

CÉGES FELÜLNYOMÁS
Biztos lehet benne, hogy partnerei emlékezni fognak majd az
Ön cégére, ha egy saját logóval ellátott térképpel ajándékozza
meg őket, amit nap, mint nap látnak az irodájukban, ráadásul
fontos arculati eleme lehet saját munkahelyének is.

További
referenciák:
www.uzletiterkepek.hu/referenciak/faliterkepek/
Részletes információkért és
referenciákért látogasson el a
www.uzletiterkepek.hu
weboldalra.
Ajánlatkérés:

Az Ön Stiefel partnere

STIEFEL EUROCART KFT.
Budapesti iroda: 1141 Budapest, Fogarasi út 127.
Levelezési cím: 1615 Budapest, Pf.209
Tel.: +36 1 415 2010

Fax: +36 1 414 7080

E-mail: uzletiterkep@stiefel.hu
www.uzletiterkepek.hu
facebook.com/stiefeluzletiterkepek

Területi
képviselőink:

