FÖRLAGSPARTNER
EFFEKTIV LÖSNING PÅ DINA KOSTNADER MED PRINT-ON-DEMAND

BoD – VÅR ERFARENHET
ÖVERTYGAR!

BoD – FÖRDELAR
FÖR FÖRLAGEN

Vi har över 15 års erfarenhet av att publicera böcker och e-böcker. BoD-kunder gynnas fördelaktigt
av världens största distributionsnät. Detta uppskattar över 2 000 förlag och mer än 30 000 författare
som publicerar sina böcker med oss.
I vår databas har vi över 2 miljoner böcker redo för tryck. Vi trycker mer än 3 miljoner böcker per
år med en genomsnittsupplaga på 1,5 exemplar per bok.

BOKTRYCK FRÅN
1 EXEMPLAR

KRAFTFULLT, BRETT
DISTRIBUTIONSNÄT

E-BOKSTJÄNSTER

EN ÖVERSIKT AV
VÅRA TJÄNSTER

SLUTKUND

VI GÖR FÖRLAGEN
FLEXIBLA
VI KAN TRYCKA UPPLAGOR FRÅN 1 EXEMPLAR MED PRINT-ON-DEMAND
SOM HELHETSLÖSNING FÖR PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

BoD erbjuder förlagen en heltäckande lösning, allt från on-demand-produktion
till en fullständig anslutning till samtliga distributionskanaler.
Förlagssystem
BTJ

• Print-on-demand i bästa tryckkvalitet

BOKHANDEL/BIBLIOTEK

• Kraftfullt, brett distributionsnät både nationellt och internationellt

DROPSHIPPINGLEVERANS

• Integrerad logistikservice
• Proffesionell e-bokskonvertering och distribution

TRYCK FRÅN
1 EXEMPLAR

Vi gör det möjligt för din bok att få en heltäckande tillgänglighet i den stationära
bokhandeln och nätbokhandeln. Vårt snabba sätt att distribuera din bok kan på
förlagets önskan levereras på olika sätt till Förlagssystem, BTJ och ELIB, per
dropshipping till slutkunden eller direkt till förlaget.

E-BOKSDISTRIBUTION
E-BOKSKONVERTERING

förlag

myBoD
FTP
SCAN-ON-DEMAND

• Inga inventarie- eller lagerkostnader: Med oss avhandlar ni era lager och backlistor.
Vi gör tryckexemplar av din bok tillgängliga utan några fasta eller löpande kostnader.
• Bokhandelns och återförsäljarens direkta integration i beställningsprocessen erbjuder nya möjligheter:
- Riskfri utföring av en första upplaga eller ny upplaga
- Nya upplagor av utsålda böcker, som inte längre finns tillgängliga, och därmed även säkring av rättigheterna (även för scan-on-demand)
- Vi är flexibla när det gäller produktionen av antal upplagor
- Riskfri lösning för varaktiga böcker med låg försäljningsomsättning
- Regelbundna uppdateringar och personaliserade innehåll
• Utveckling av nya erbjudanden för bokens utformning: flexibla test gällande nya format och innehåll
(tryckt version till e-boksförlag eller liknande).

KONTROLL ÖVER
KOSTNADERNA

A

tt trycka böcker på
förfrågan ökar mångfalden i
utgivningen samt förlänger
bokens livslängd. På så vis är
vi som förlag alltid synliga.
Ann Reimers, Natur & Kultur

PRINT-ON-DEMAND VS. OFFSETTRYCK
Produktion med print-on-demand innebär en kostnadsoptimering
och ökar din omsättning, vilket säkerställer följande:
• Ingen förfinansiering

HISTORISKA MEDIA

• Inga lager- eller adminstrativa kostnader
• Maximal administrativ effektivitet och omsättning
• Makuleringar och säljförluster förhindras

SEK
ADMINISTRATION
RETURER

LAGER/ LOGISTIK

LEVERANS

LEVERANS

TRYCK/INBINDNING

TRYCK/INBINDNING

OFFSETTRYCK

DIGITALTRYCK

E-BÖCKER – DITT INNEHÅLL
I ALLA FORMAT

TRYCK- OCH
LOGISTIKCENTRUM

Ta till vara på fördelarna med vår flerkanalsdistribution och boka utan
extra möda en konvertering av din bok till e-bok.

ENKEL EFFEKTIVITET
Hos BoD får du en helhetsservice: Integrerad process för tryckt bok och
e-bok inklusive produktion och listning.

HAMBURG-NORDERSTEDT

ENASTÅENDE VILLKOR
Din förlagsvinst är 70 % av nettointäkten. Konverteringen kostar endast
2,70 kr per sida, innehållande alla komplexa element såsom bilder och tabeller.

Här garanterar vi maximal tryckkvalitet och stort utbud av utformningsmöjligheter från
1 exemplar samt hög standardisering och hastighet. Hos BoD produceras och levereras
böcker inom loppet av 48 timmar. Denna korta tidsperiod gör det möjligt för oss att dela in
vår 24-timmars verksamhet i 3 skift med en arbetsvecka på 5 till 7 dagar.

BRED RÄCKVIDD
Vi distribuerar din e-bok till alla betydande svenska och internationella
nätbokhandlar. Samtidigt ökar vi ständigt antalet partner och länder.
KONTINUERLIG KVALITETSKONTROLL
BoD:s e-böcker kan återges optimalt på många läsplattor. Vårt specialiserade
team granskar varje titel.
PÅLITLIG SÄKERHET
Vi garanterar att ditt försäljningspris upprätthålls samt att överensstämda
bestämmelser och rättigheter uppfylls (Digital Rights Management).

2016 utökade vi vår produktionsanläggning i Norderstedt som nu omfattar över 5 000 m².

FLEXIBEL
PRODUKTION

MINIMALA STANDARDISERINGSTVÅNG,
MAXIMALA UTFORMNINGSMÖJLIGHETER

Vi väljer tryckprocess individuellt enligt dina krav och såklart även enligt dina formgivningsönskemål.

Fritt formatval
Fritt formatval för förlag i 1-millimeterssteg, från 10 cm x 17 cm till A4.
Omfattande omslagsvarianter
Allt från mjukband, häfte, spiralbunden bok till inbunden bok (kascherad eller
med skyddsomslag) som kan vara glansig, matt eller strukturpräglad.
Full flexibititet för integrering av färgsidor
Enskilda, valfria antal färgsidor kan integreras i boken enligt önskemål och
även beräknas separat.
Flexibelt sidoantal
Valfritt antal sidor i boken – mellan 24 och 1 200 sidor – beroende på vilket
papper du väljer.
Trådbindning
Trådbindning på inbunden bok är möjligt redan från 1 exemplar.
Kalendertryck
Olika format, spiralbunden.
Högkvalitativt papper
FSC® -certifierat kvalitetspapper i vitt eller krämfärg och även högkvalitativt
fotopapper. Båda är syre-, trä- och klorfria samt åldersresistenta. Du kan välja
mellan 80 g, 90 g, 120 g eller 200 g.

BoD erbjuder ett stort utbud av utformningsegenskaper när det gäller
bokformat, inbindning, papperskvalitet och tryck.

		

PREMIUMTRYCK

STANDARDTRYCK

		
		
		
		

Tonertryck, lösa pappersark
Tonerbaserat
Svartvitt och färg
Colorsplit

Inkjettryck, rullar
Bläckbaserat
Svartvitt och färg
Smidig, automatisk bearbetning
Nästan alla utformningsmöjligheter/inbindningar tillgängliga

		
		

För de högsta kraven inom digitaltryck:
vetenskapliga titlar, illustrationer, kalendrar

Kvalitativ och ekonomisk produktionslösning:
textböcker (svartvitt), små upplagor

D

igitaltryck med BoD
betyder kompromisslös
kvalitet och utformningsfrihet
gällande formatval, omslag,
färger och inbindning.
Bianka Albrecht,
Head of International Business

SCAN-ON-DEMAND –
EFTERFRÅGESTYRD
DIGITALISERING

BEARBETNING
AV DIN DATA
FÖR TRYCK

På begäran lagrar vi din fysiska boktitel hos oss. Vi får din boks metadata genom ett gränssnitt (Onix) tillsammans
med din bok. Boktiteln kommer att levereras till Förlagssystem och andra bokgrossister (virtuell listning) och finns
därmed igen tillgänglig.

”För att omställningen till print-on-demand skall bli så lätt och effektiv
som möjligt möter vi våra förlagskunder på vägen. Det gäller förutom
digistaliseringstjänster (scans) även omvandling och justering av tryckdata som redan existerar.”

Efter att vi mottagit första beställningen scannas boken inom loppet av 2 dagar till attraktiva villkor. Vi ser till att
boken trycks och levereras.

Jörg Zaag, produktionschef BoD

TJÄNSTER FÖR VÅRA FÖRLAGSKUNDER

•
•
•
•
•

Omslagsgenerator
Enskild justering och anpassning av omslag
Impressum
Uppdelning av PDF-filer
Konvertering av EPUB tillbaka till PDF

INTERNATIONELL
FÖRSÄLJNING

BoD FINNS HÄR FÖR DIG
Våra experter stödjer innovativa lösningar i bok- och förlagsbranschen. De har erfarenhet som hjälper och främjar din publicering.
Kontakta oss.

DET GLOBALA PARTNERSKAPET
Förutom vår produktion i Europa erbjuder vi möjligheten att kunna exportera till USA, världens största bokmarknad.
Du kan även ge ut din bok i Kanada, Storbritannien och Australien. Även här är produktion från 1 exemplar möjligt.
Vi har ett exklusivt globalt samarbete med Ingram Content Group som är den främsta grossisthandlaren och podleverantören i Nordamerika, Kanada och Storbritannien. Genom vårt utmärkta nätverk agerar BoD som partner för den
svenska produktionen åt de amerikanska förlagen och för de svenska förlagen erbjuder vi enastående villkor för export och
produktion i USA.

VÅRA TJÄNSTER FÖR FÖRLAGEN
•
•
•
•
•
•

BoD ansvarar för listningen i USAs, Kanadas, Storbritanniens och Australiens distributionskanaler.
Vid behov är dropshipping möjligt till förlagsinstitutioner eller slutkunder.
Vi tar hand om formatanpassningen enligt lokala standarder.
Våra partner trycker böckerna på plats on-demand (från 1 exemplar).
BoD sköter avräkningen av vinstmarginalen.
Nästan inget extra arbete för våra partnerförlag: Du ger oss frigivningen av din bok och bestämmer försäljningspriset.
Därpå genomförs den regelbundna bokningen av vinstmarginalen.
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