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Automapa jako 
reklamní dárek

Aby reklamní dárek opravdu posloužil...

Potřebujete dárek, 
který zákazník 

nezahodí?

Chcete dárek, 
který zákazníka 

potěší?

Máte zájem 
o dostatečný 

prostor pro vaši 
prezentaci?
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...od Vás? Kde končí všechny ty propisky, kalkulačky, deštníky, batohy, hodiny, hračky, alkohol...? A co Vy sami 
jste udělali s mnohými z nich? 
Účelem reklamního dárku je potěšit obdarovaného a zároveň co nejdéle nevtíravě připomínat dárce v pozitvních 
souvislostech. Mapa a autoatlas je jedním z dárků, který Vašeho zákazníka doprovází mnohdy i léta, nezahodí 
jej ani nezaloží. Vhodně volená obálka a vkladné listy o Vaší firmě jen podpoří zákazníkovu loajalitu a značení 
Vašich poboček přímo v mapě pomůže v nalezení cesty k Vám. Pravda, dobrá láhev také potěší - ale řekněte, 
jak dlouho......

Popis produktu
Vyrobíme Vaši firemní skládanou automapu nebo autoatlas s obálkou 
ve Vašem firemním designu a s Vaší prezentací.

Jaké formáty a typy map lze použít?
- Autoatlas ČR 1:200 000, formát B5, spirála

- Autoatlas ČR 1:200 000, formát A4, spirála

- Autoatlas ČR + Slovensko 1:200 000, formát B5, spirála

- Autoatlas ČR, měřítko 1:700 000, formát A6, sponky

- nástěnná mapa dle nabídky

Vaše prezentace v AUTOATLASU:
- na čtyřech stranách obálky - přední a zadní strana (laminovaná) + 

obě vnitřní strany obálky

- libovolný počet vkládaných listů

- grafické označení poboček Vaší společnosti přímo v mapové části

Vaše prezentace ve skládané 
AUTOMAPĚ:

- na “obálce” - přední a zadní strana mapy ve složeném tvaru

- po rozložení mapy lze celou zadní stranu užít jako obrovskou 
reklamní plochu 70x100 cm

Výhody pro Vás:
-	 mapa	je	dárek	stále	po	

ruce
-	 mapa	je	praktický	a často	

používaný	předmět
-	 mapa	má	optimální	poměr	

„výkon-cena“	a celkové	
vysokou	užitnou	hodnotu

-	 mapu	lze	používat	několik	
let

-	 mapa	je	vhodná	pro	
tuzemské	i zahraniční	
zákazníky

-	 mapa	je	daňově	
odečitatelná	položka

-	 mapě	sami	určujete	design	
a obsah	informace

-	 mapa	zlepší	Vaše	image
-	 mapa	podpoří	loajalitu	

Vašich	zákazníků

souVisející produkty:
Reklamní	předměty	a dárky

 Víte, co dělají Vaši zákazníci s reklamními dárky...

... Vám zůstal dárce v paměti?

AutomApA jAko reklAmní dárek
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I. Příklad kalkulace:

Autoatlas	ČR,	měřítko	1:200 000,	formát	B5,	spirála:

-	publikace	obsahuje	průjezdní	mapu	ČR,	administrativní	mapu	ČR,	hraniční	přechody,	informace	
o bezpečnosti	na	silnicích,	informace	od	firmy	BESIP,	autoatlas	ČR	v měřítku	1:200 000	s rejstříkem,	průjezdní	
plány	11	měst	(Praha,	Brno,	Hradec	Králové,	Karlovy	Vary,	Liberec-Jablonec	n.N.,	Ostrava,	Olomouc,	Pardubice,	
Plzeň,	Teplice,	Ústí	nad	Labem),	plány	13	měst	(Praha,	Brno,	České	Budějovice,	Hradec	Králové,	Jihlava,	Karlovy	
Vary,	Liberec,	Ostrava,	Olomouc,	Pardubice,	Plzeň,	Ústí	nad	Labem,	Zlín)	i s rejstříkem	ulic	jednotlivých	měst

Vaše	prezentace:	všechny	strany	obálky	(4	strany)

II. Příklad kalkulace:

Automapa	skládaná,	měřítko	1:500 000

Vaše	prezentace:	-	“obálka”	-	přední	a zadní	strana	mapy	ve	složeném	tvaru,	1x	označení	sídla	firmy	v mapové	části


