Kommissionen
Mindre förlag som vill ha hjälp med distributionen?
Kanske tycker du det är jobbigt att bevaka e-posten för att se beställningar och att skicka ut enstaka exemplar till olika
återförsäljare?
Blir det dyra fraktkostnader när du skickar enstaka exemplar av böcker till återförsäljarna?
Tycker du det är ansträngande att hålla koll på betalningar från olika bokhandlare?
Blir det rörigt i redovisningen gällande vad du sålt i respektive månad?
Har du svarat ja på en eller flera av frågorna kan Förlagssystem vara lösningen för dig!
Den svenska bokmarknadens krav på förlagen
Den svenska bokmarknaden förändras snabbt och det
börjar bli allt tydligare hur marknadens olika aktörer
vill att infrastrukturen för handel med böcker skall
fungera i framtiden.
Den viktigaste förutsättningen
är databasen Bokinfo. Finns
förlagets titlar med
där blir det möjligt
för
traditionell
bokhandel
och
näthandel
att
hitta och beställa
böcker.
En annan, och
allt
viktigare,
förutsättning för
att återförsäljarna
skall våga beställa
böcker är att de är trygga
med leverantören. De måste
kunna lägga elektroniska order och

få elektroniska orderbekräftelser och följesedlar. Allt
fler vill också ha e-fakturor. Återförsäljarna vill inte
ha faktureringsavgifter eller ytterligare kostnader för
expediering, frakt eller porto. De vill ha omgående
leverans. De vill även kunna kontakta en professionell
kundtjänst för förekommande frågor. Det vill säga –
allt som de får när de handlar från Förlagssystem (FS).

Hur kan Förlagssystem hjälpa ditt förlag?
FS har sedan hösten 2009 erbjudit alla mindre förlag
en lösning som ger tillträde till hela bokhandeln och
inte bara till enskilda aktörer. Detta innebär att mindre
förlag når internetbokhandlare, boklådor, varuhus och
museer.

Mer tid för förlaget att
producera & marknadsföra böcker

Kommissionslösningen i korthet
Böckerna måste finnas med i Bokinfo.
FS lagerhåller förlagets titlar i kommission. Förlaget äger
böckerna, FS ansvarar för dem och betalar för dem vartefter de
säljs.
FS köper sålda böcker av förlaget till F-pris minskat med 20% i
kommission.
FS beställer hem 5-50 exemplar per titel och det görs en
individuell bedömning av FS inköpare av hur många exemplar
som skall beställas.
Förlagen betalar frakten till FS lager. FS fakturerar inga avgifter
eller kostnader för lagerhållning eller för distribution på förlaget.
Förlagen måste inneha f-skattsedel, svenskt
organisationsnummer och svenskt BG/PG eller kontonummer.
FS säljer endast till återförsäljare som är kund hos FS och
försäljningen sker till f-pris, förlagen kan inte ge någon rabatt på
f-priset.

Låter detta intressant?
Kontakta Förlagssystem på
kommission@forlagssystem.se
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Förlaget får varje månadsslut en avräkning via e-post.
Månadsavräkningen visar
lagersaldo samt hur mycket
som har sålts av varje titel.
Försäljningssumman,
minus provision, sätts in på
angivet bankkonto i slutet
av nästkommande månad.
Efterhand som böckerna
säljs kommer våra inköpare
att beställa nya böcker av
er, beroende på efterfrågan.
Fördelen för dig som mindre
förlag att lägga böckerna hos
oss är att vi säljer till alla
återförsäljare i Sverige, dvs
alla internetbokhandlare,
boklådor, varuhus, museer
med flera.
Om boken ligger i vårt
lager blir den även sökbar
i
vår
e-handelsbutik,
www.fsbutiken.se,
där
många återförsäljare går in
och gör sina beställningar.
I FS-butiken är det även
möjligt för dig som förlag
att följa den dagliga
försäljningen, då du där
alltid kan se vilket lagersaldo
du har.

