Köszönti Önt a HISZI-MAP KIADÓ Kft.!

Figyelmébe ajánljuk Magyarország összes településének és Románia
mintegy kétezer legjelentősebb városának és településének, belterületi,
utcaszintű, grafikus felhasználású digitális térképeit.
Térképeinkről részletes információkat olvashat honlapunkon a
www.hiszi-map.hu oldalakon, illetve azok megjelenését, tartalmát,
felbontását,
színvilágát,
stb.
megtekintheti
a
térképböngésző
rovatunkban.

Térképeink főbb felhasználási
használják térképeinket?

területei,

avagy

mások

mire

• Egységes tartalmú, színvilágú, esztétikus megjelenésű, utcaszintű
településtérképeink a turisztikai és idegenforgalmi jellegű kiadványok
nélkülözhetetlen elemei.
• A Magyarország autós- és közigazgatási térképeinkből készített egyedi
térképnyomatok nemcsak munkaeszközként, hanem irodájának díszeként
is szolgál .
• Az ország több mint 300 településén köszöntik az érkezőket,
térképeinkből a megrendelőink igényeinek megfelelő megjelenésű és

tematikus tartalmú, egyedi szerkesztésű és nyomtatású kültéri információs
táblák.
• Térképeink több mint 600 magyarországi település hivatalos honlapján
informálják és segítik a település iránt interneten érdeklődőket.
• Térképeinket kültéri táblán, vagy honlapjukon felhasználó településeket
megtekintheti az <erre a linkre kattintva> megjelenő átnézeti térképen.
• Manapság minden vállalkozás számára fontos, hogy ügyfelei könnyen
megtalálják. Ennek egyik legfontosabb eszköze a cég honlapján
elhelyezett a telephelyét ábrázoló, színes, áttekinthető, a tájékozódást
segítő térképrészlet /minta megtekintése/.

Miért érdemes a mi térképeinket választania?

• Több mint húsz éve vagyunk a magyar térképes piac meghatározó
szereplője, teljes mértékben magyar cégként, hazai terméket kínálunk!
Cégünk a 1990 óta elsőként, önerőből, és azóta is egyedülállóan, a
papírtérképes Megyeatlasz projektje keretében elkészítette Magyarország
összes településének belterületi, utcaszintű térképét, melyeket
folyamatosan frissítünk.
• A grafikus térképi adatbázisunk térinformatikai és navigációs irányú
továbbfejlesztései képezik a Google Map alapját és az iGO navigációs
szoftver alaptérképeit is!
• A Google Map térképével szemben, térképeinket színviláguk
áttekinthetőbbé teszi, ezzel megkönnyíti a felhasználó számára a
térképolvasást.
• Térképeink egyedi igényekhez való igazításában rugalmasak vagyunk,
illetve minden felhasználónk számára a megoldandó feladathoz legjobban
megfelelő formátumot javasoljuk és a legkedvezőbb árat tartalmazó egyedi
árajánlatot készítünk.

Akció !

Most digitális településtérképek
kedvezményeket nyújtjuk Önnek:

vásárlása

esetén

az

alábbi

• A 9000 főt meghaladó lélekszámú, vagy
• legalább 3 db. település digitális térképének a megvásárlása esetén

INGYEN megkapja tőlünk egy a települést, vagy a megvásárolt
települések
valamelyikét
tartalmazó
kistérség
térképét,
a

megvásárolt digitális településtérképekével azonos formátumban.

Akciónk visszavonásig
tájékozódhat!

érvényes,

melyről

elérhetőségeinken

Reméljük sikerült felkeltenünk érdeklődését!

További információkért, illetve amennyiben térképeinkkel kapcsolatos
kérdései merülnének fel, állunk szíves rendelkezésre, keressen meg
minket elérhetőségeinken, írja meg véleményét, vagy kérjen egyedi
árajánlatot.

Hamarosan jelentkezünk térinformatikai híreinket tartalmazó hírlevelünkkel
is.
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