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Ryhdy Kestokarttojen
jälleenmyyjäksi!
Karttatulosteisiin voi nyt valita
mukaan myös metsästysaluerajat
Erkki Heiska ja kes
tokartta

Joutsan Kirja- ja paperikaupalla on pitkä historia perheyrityksenä aina 50-luvulta saakka.
Vuodesta 1986 kauppaa on luotsannut Erkki
Heiska. Lähes kolmenkymmenen vuoden
kokemus alalta on tuonut mukanaan paljon
näkemystä ja kokemusta.
Noin kolme vuotta sitten Erkki otti valikoimiinsa valmiit kestokarttatulosteet Jääsjärven
sekä Suonteen alueista. Karttojen myynti on
kasvanut tasaista tahtia ja ne ovat erityisesti
mökkiläisten sekä kalastajien suosiossa. Karttoja ovat tilanneet myös maanomistajat jotka
haluavat selvittää tilojensa rajoja. Kirjakaupassa on myös mahdollisuus tilata tulosteita
asiakkaan omalla rajauksella netin kautta. Valmiit tulosteet ovat kuitenkin tuote jota eniten
kysellään. Vaikka Joutsa on paikkakuntana ja
markkina-alueena pieni, on tulostemyynti ollut
kuitenkin merkittävä. Pelkästään Suonteen
karttoja on mennyt keväällä yli 40 kpl. Tulosteen materiaali ja mittakaava (helppolukuisuus) on saanut paljon positiivista palautetta.
Toki myös perinteisiä maasto- ja peruskarttoja myydään edelleen.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti valmistettu yksilöllinen Kestokartta täydentää
loistavasti painettujen karttojen tuotevalikoimaa. Uusinta teknologiaa hyödyntävät
veden- ja repäisynkestävät Kestokartat valmistetaan muovitulosteina, halutusta alueesta ja halutun kokoisena. Karttatuloste on hyvä vaihtoehto jos halutusta alueesta
ei ole saatavilla painettua karttaa, tai haluttu alue osuu useamman painetun kartan
alueelle. Kestokartta on myös mahdollista kehystää tauluksi esimerkiksi kesämökin
seinälle, metsästysseuran majalle tai toimistoon.

Etsimme jälleenmyyjiä!

Kartta-aineistovaihtoehtoja:

Tilaa nyt valikoimiisi valmiita kestokarttoja
yrityksesi lähialueilta.
Karttatulostepalvelun extranet -versiota
voivat käyttää myös jälleenmyyjät. Tilaus
ohjautuu Karttakeskukseen ja toimitamme
valmiin Kestokartan halutessanne suoraan
asiakkaallenne.

• AT Autoilijan tiekartta 1:800 000
– Myös 1:400 000 suurennos

Jos yrityksesi on kiinnostunut Kestokarttojen
jälleenmyynnistä, ota yhteyttä: Risto Hirvonen,
p. 040 778 1136
risto.hirvonen@karttakeskus.fi

• Maastokartta 1:50 000
– Myös 1:25 000 suurennos

• GT Tiekartta 1:200 000
– Myös 1:100 000 suurennos
• Kaupunkikartta 1:20 000
– Myös 1:10 000 suurennos
• Maastokartta 1:20 000
– Myös suurennokset 1:5000 ja 1:10 000

• Veneilijän Kestokartta
– Valmiit lehdet
– Vapaavalintainen rajaus 1:25 000 ja 1:50 000
• Historialliset kartat (24 erilaista, ei rajausvaihtoehtoa)
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