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Vektor Editions:
Χάρτες και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί για την Αλβανία
από τη Νέα Εταιρεία του Ομίλου ΝΑΚΑ
Η VEKTOR EDITIONS ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στον εκδοτικό και
χαρτογραφικό τομέα με την έκδοση οδικών, τουριστικών και πεζοπορικών χαρτών και
οδηγών. Σκοπός της εταιρίας είναι η έκδοση ποιοτικών και εξειδικευμένων χαρτών και
οδηγών για κάθε είδους ανάγκη και δραστηριότητα, καλύπτοντας σταδιακά το τεράστιο κενό
που υπάρχει στην Αλβανική αγορά σε αυτόν τον τομέα.
Μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων ατόμων έχουν συνθέσει τις γνώσεις τους και έχουν
συνδυάσει τις δυνατότητες τους, για να δημιουργήσουν χάρτες και οδηγούς υψηλής
ακρίβειας, ποιότητας και αξιοπιστίας. Η VEKTOR EDITIONS έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό
στους συνεργάτες που έχει επιλέξει για την έρευνα, τη συλλογή των στοιχείων και τη
δημιουργία των χαρτών και των οδηγών της.
Με πρωταρχικό κριτήριο τη γνώση, την πείρα και την εξειδίκευση, η VEKTOR EDITIONS έχει
συγκεντρώσει στο δυναμικό της έναν αριθμό αξιόλογων συνεργατών που λειτουργούν
καταλυτικά στη σταδιακή δημιουργία μιας τεράστιας γκάμας αξιόλογων προϊόντων.
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας παραγωγής
χαρτών και οδηγών. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή η τεχνολογία είναι ένα ισχυρό όπλο στα
χέρια των σύγχρονων χαρτογράφων και ερευνητών.
Η δημιουργία ενός χάρτη, αλλά και ενός οδηγού αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονη
διαδικασία, για την οποία απαιτούνται μεταξύ άλλων τα κατάλληλα μέσα προκειμένου το
αποτέλεσμα να είναι έγκυρο και πρακτικό για τον τελικό χρήστη.
Για το λόγο αυτό η VEKTOR EDITIONS χρησιμοποιεί για τη δημιουργία των χαρτών και των
οδηγών της, σύγχρονα, επαγγελματικά συστήματα GIS, αλλά και επιτόπια έρευνα πεδίου
από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους ερευνητές.
Η επένδυση της VEKTOR EDITIONS δεν έχει περιοριστεί μόνο στον ανθρώπινο “στόλο” της,
αλλά και σε αυτόν που απαρτίζεται από αυτοκίνητα τύπου τζιπ, μοτοσικλέτες και ποδήλατα,
τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των συνεργατών της.
Ο στόλος της VEKTOR EDITIONS λειτουργεί επικουρικά για τους ερευνητές προκειμένου να
πραγματοποιούν την έρευνα τους με ακρίβεια και ασφάλεια, αλλά και να έχουν άμεση και
προσωπική εμπειρία σχετικά με τη δραστηριότητα για την οποία συλλέγουν και καταγράφουν
στοιχεία.
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Τα Προϊόντα
Η έναρξη της εκδοτικής δραστηριότητας της VEKTOR EDITIONS πραγματοποιήθηκε με την
παρουσίαση μιας μεγάλης σειράς οδικών και πεζοπορικών χαρτών. Συγκεκριμένα, η κάλυψη
της Αλβανίας γίνεται από τέσσερις χάρτες, δύο αναδιπλούμενους σε κλίμακα 1:250.000 και
1:350.000 και δύο αναρτήσεως διαστάσεων 70x100cm και 100x140cm. Τη σειρά χαρτών για
την Αλβανία ολοκληρώνουν οι τρεις χάρτες γεωγραφικών ζωνών (Βόρεια, Κεντρική, Νότια)
σε κλίμακα 1:200.000, οι 36 χάρτες νομών σε κλίμακα από 1:50.000 έως 1:150.000 και οι 10
χάρτες πόλεων σε κλίμακα από 1:5.000 έως 1:10.000.
Ξεχωριστή σειρά αποτελούν οι 10 πεζοπορικοί χάρτες Αλβανίας για βουνά και ειδικές
περιοχές που περιλαμβάνουν αναλυτικές περιγραφές των καλύτερων πεζοπορικών
διαδρομών της κάθε περιοχής. Πρόκειται για εξειδικευμένους χάρτες υπαίθριων
δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, οι διαδρομές με 4x4, με μοτοσικλέτα κ.α.
Η VEKTOR EDITIONS σε συνεργασία με τη διεθνώς καταξιωμένη και αναγνωρισμένη
χαρτογραφική και εκδοτική εταιρία Marco Polo, έχει εντάξει στον κατάλογό της μια
ολοκληρωμένη σειρά χαρτών για χώρες και πόλεις του εξωτερικού.
Παράλληλα, η VEKTOR EDITIONS έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα παραγωγής χαρτών και
οδηγών το οποίο έχει ήδη αρχίσει να πραγματοποιείται. Στόχος της εταιρίας είναι μέσα στο
2013 να έχει δημιουργήσει έναν σεβαστό αριθμό χαρτών και οδηγών απαραίτητους για κάθε
είδους ανάγκη και δραστηριότητα.

Ο Όμιλος
Η εταιρία VEKTOR EDITIONS αποτελεί το νέο μέλος του Ομίλου ΝΑΚΑ. Ο Όμιλος ΝΑΚΑ
δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων και ειδικότερα στον ταξιδιωτικό τομέα τα
τελευταία 13 χρόνια σε περισσότερα από 5.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, 1.000 στην
Κύπρο και έναν μεγάλο αριθμό στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Στον Όμιλο ΝΑΚΑ ανήκουν οι Εκδόσεις “ΟΡΑΜΑ”, οι Εκδόσεις “Road”, οι Εκδόσεις “InPath”
τα ταξιδιωτικά βιβλιοπωλεία “Travel Bookstore”, η εταιρία χαρτογραφήσεων “Στέλιος
Καπρανίδης”, η εταιρία παραγωγής ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ “Planet-1”, η εταιρία πινακίδων
σήμανσης και πληροφόρησης “i-Sima” και ο διαδικτυακός τόπος αγοράς προϊόντων και
υπηρεσιών “Think Social”.
Στα πλαίσια της συνεχούς του ανάπτυξής του, ο Όμιλος ΝΑΚΑ έχει εδραιώσει συνεργασίες με
μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους όπως, DK Eyewitness Travel, Lonely Planet, Rough
Guide, Mair Dumond (Μarco Polo, Falk), Graf Editions κ.α.

Επικοινωνία
VEKTOR EDITIONS
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Fax. (+355) 42237660
E-mail: info@vektor.al
Web site: www.vektor.al
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Τηλ.: (+30) 22940 79816 (+30) 22940 32670
Fax.: (+30) 22940 79817
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