
AJÁNDÉKOZZON TÉRKÉPET
KEDVENC ISKOLÁJÁNAK! 

Van iskolás gyermeke?
Járt mostanság iskolában? 
Akkor tapasztalhatta, hogy 
az iskolák gyakran rossz 
állapotú, elavult taneszközökkel 
kénytelenek tanítani.

Most Ön vagy vállalkozása is tehet azért valamit, hogy ez a helyzet javuljon!

Ajándékozzon falitérképet 
vagy oktatótablót egy Ön 
által kiválasztott iskolának 
és mi köszönetképpen a 
vételár 30%-át elengedjük!

A Stiefelnél kapható iskolai térképek és oktatótablók teljes listáját és árait itt találja:
www.iskolaellato.hu/iskolai_terkepek_tablok

Stiefel Eurocart Kft., 1155 Budapest, Kolozsvár u. 13. • 1615 Budapest, Pf. 209 • Tel.: (1) 415 2010  Fax: (1) 414 7080
www.stiefel.hu  •  www.iskolaellato.hu  •  www.mindentudasboltja.hu

IS
K
–1
6
0
8
-A

Egy jó Stiefel falitérkép 
vagy oktatótabló…

• megkönnyíti 
a tananyag átadását

• segít a diákoknak 
az órán hallottak 
elsajátításában

• a tanórákat 
érdekesebbé és 
szemléletesebbé teszi

• szebbé varázsolja 
az osztálytermeket

• évekig használható 
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SEGÍTSE AZ ISKOLÁT!

Ha Ön is szeretne segíteni egy 
iskolának, keressen minket az

iskola@stiefel.hu e-mail címen vagy
a 415-2010-es telefonszámon!

Segítsen, hogy az Ön vagy munkatársai gyermekei jobb minőségű taneszközökkel tanul-
hassanak, és így használhatóbb tudást kaphassanak! Adja a leghasznosabb ajándékot!

Ha térképet választ, vagy ha iskolai alapítványt támogat, az ajándék értéke költségként elszámolható! 

Hogyan támogathatja kedvenc iskoláját?
Nagyon egyszerű a dolga:

1. Lépjen be erre a weboldalra: 
www.iskolaellato.hu/iskolai_terkepek_tablok

2. Válassza ki azt a térképet vagy tablót, 
amelyet ajándékba kíván adni.

3. A megrendeléshez írja be az ATKI2016 
kuponkódot, szállítási címnek adja meg 
az iskola elérhetőségét, majd adja le a 
rendelését. Ezzel Ön 30% kedvezményt 
kap a termékek árából.

4. A megrendelés beérkezése után elle-
nőrizzük, hogy olyan terméket válasz-
tott-e, amelyre az akció érvényes, és 
megadta-e a konkrét iskolát, amelyet 
megajándékozni kíván. Ezek teljesülé-
se esetén a megrendelést hivatalosan, 
a kedvezménnyel csökkentett árral és 
szállítási határidővel visszaigazoljuk.

5. A termékeket a megadott iskolába szál-
lítjuk. A kedvezmény kizárólag akkor ér-
vényes, ha az iskola elérhetőségét adja 
meg a szállítási adatoknál.

6. Ha legalább 2 térképet ajándékoz, akkor 
a fuvarköltséget is mi álljuk!

7. A kiválasztott térképeket és oktatótabló-
kat kiszállítjuk az iskolának, megjelölve, 
hogy ezt a térképet Öntől vagy az Ön cé-
gétől kapják ajándékba. Önnek pedig ok-
levelet küldünk, amely tanúsítja, hogy Ön 
nagylelkű támogató, és amely bizonyítja 
vendégei és munkatársai számára is az 
Ön fontos ügyek iránti elkötelezettségét.

A Stiefelnél kapható iskolai térképek és oktatótablók teljes listáját és árait itt találja:
www.iskolaellato.hu/iskolai_terkepek_tablok
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KORSZERŰ TANESZKÖZÖKET AZ ISKOLÁKBA
A L A P Í T V Á N Y

Ha az alapítványon keresztül támogatja az iskolát,
a megjegyzéshez írja be: ALAPÍTVÁNY.


