
BoD Comfort – Kustantamot
Toimeksianto

Sinun henkilökohtaiset tietosi BoD:n sopimuskumppanina

Kustantamo: 

Nimi: 

Katuosoite (ei postilokeroa): 

Maa, postinro ja toimipaikka: 

Puhelin päivisin: 

Sähköposti: 

Kirjaformaatti

Valitse eri formaateista haluamasi (leveys x korkeus):

Pehmeä- ja kovakantiset,rengaskirjat

standardiformaatit:

 12,0 x 19,0 cm
 13,5 x 21,5 cm

 14,8 x 21,0 cm
 15,5 x 22,0 cm

 17,0 x 22,0 cm
 17,0 x 17,0 cm

 21,0 x 15,0 cm
 (vaakaformaatti)

suurformaatit:

 19,0 x 27,0 cm
 21,0 x 21,0 cm

maksiformatti:

 21,0 x 29,7 cm

muu formaatti:

 haluttu formaatti:

Tallenna tämä PDF-tiedosto tietokoneellesi, ennen kuin täytät sen.

Kiitos, että valitsit BoD:n teoksesi julkaisijaksi. Lähetä tämä toimeksianto BoD:lle yhdessä
allekirjoitetun kustantamosopimuksen (mikäli et jo ole toimittanut sitä BoD:lle) ja
käsikirjoituksen sekä kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa.



Kirjan sidontatapa

 Pehmeäkantinen

 Kirjan kansi  matta  kiiltävä  kohokuvioitu

 Kovakantinen, ilman suojapaperia

 Kansipaperi  matta  kiiltävä  kohokuvioitu
 Kirjan selkä  suora  pyöristetty, kirjanmerkkinauha
 Lankasidonta (vain Premium-paino) 

 Kovakantinen, jossa suojapaperi

 Kirjan siteen väri  oranssi  harmaa  vihreä
 (tukeva paperi)  sininen  punainen

 Kirjan selkä  matta  kiiltävä  kohokuvioitu
 Suojapaperi  suora  pyöristetty, kirjanmerkkinauha
 Lankasidonta (vain Premium-paino) 

 Vihko, jossa hakasnidonta

 Vihkon kansi  matta  kiiltävä  kohokuvioitu

 Rengaskirja

 Kirjan kansi  matta  kiiltävä  kohokuvioitu

 Vähittäismyyntihinta  € (sis. alv. 10 %)

Paperia ja väriä koskevat tiedot

Kokonaissivumäärä: 
(sivumäärän on oltava jaettavissa neljällä)

Sisuksen värillisten sivujen määrä: 

Värillisten sivujen sijoittaminen sisukseen (esim. s. 8; 29-32; 47): 
Sitovaa on kirjan sisuksen todellinen sivumäärä, ei painettu sivunumerointi.

Paperin väri
 valkoinen 90 g
 kermanvalkoinen 90 g

 mattakuva 120 g
 (vain Premium-paino)

 loistokuva 200 g
 (vain Premium-paino)

Painolaatu
 Standard-paino

 hyvä painolaatu, houkutteleva hinta
 Premium-paino

 erityisen kirkkaat värit



Teoksen tiedot (luettelointia varten)

Nimi: 

Alanimi: 

Kirjailijan nimi: 

Onko kirjailijan nimi pseudonyymi (salanimi)?  kyllä  ei

ISBN (13-osainen): 

Huom: ISBN-tunnus on välttämätön, jotta teosta voidaan myydä kirjakaupoissa.

Hakusanat

Hakusanojen lisääminen on vapaaehtoista, mutta 
ehdottomasti suositeltavaa. Voit lisätä  enin tään 
viisi hakusanaa tärkeysjärjestyksessä. Lisää 
 hakusanat aloittaen tärkeimmästä ja tarkista,  
ettei niissä ole kirjoitusvirheitä.

Kun lisäät kirjasi tietoihin aiheeseen sopivia ha-
kusanoja, on lukijoiden entistä helpompaa löytää 
kirjasi esimerkiksi verkkokaupasta. Valitse myös 
hakusanoja, jotka liittyvät merkittävästi kirjasi 
sisältöön, mutta eivät tule esille kirjan nimessä  
tai alanimessä.

Hakusana  1: 

Hakusana  2: 

Hakusana  3: 

Hakusana  4: 

Hakusana  5: 

Esimerkki:
Olet kirjoittanut dekkarin ja haluat lisätä sen yhteyteen termejä, joita ei ole sisällytetty kirjan nimeen eikä 
alanimeen. Käytä yleisiä termejä kuten jännitys, murhamysteeri ja kauhu sekä tarkempia termejä kuten 
suomalainen jännitys tai nuorisodekkari. Jos olet kirjoittanut dekkarisarjan, voit myös esimerkiksi käyttää 
hakusanoissa päähenkilön nimeä, joka on tullut tunnetuksi edellisistä kirjoista, tai vaikka paikkakunnan 
nimeä.

Erikoistoiveet



Lähetä toimeksianto meille sähköpostitse osoitteeseen info@bod.fi tai postitse osoitteeseen
Books on Demand GmbH · Mannerheimintie 12 B · 00100 Helsinki · puh · 09 2516 6349

Tarkistuslista ja allekirjoitus

 Käsikirjoitus (kirjan sisus) on toimitettu yhtenä tiedostona PostScript-, Word- tai PDF-muodossa.
 Kansikuva on tallennettu joko PDF-, PostScript- tai TIF-tiedostona ja sen resoluutio on 

 vähintään 300 dpi.
 Kaikki tarvittavat kuvat ja tekstit (fontit) on sisällytetty kirjan sisuksen sisältävään tiedostoon 

 sekä kansikuvatiedostoon.
 BoD:n viivakoodin sijoituspaikka on merkitty takakanteen tai viivakoodi on jo lisätty.
 Kaikki tiedostot on merkitty selkeästi kirjailijan ja kirjan nimellä.

 Käsikirjoitus …  on liitteenä.  on jo toimitettu BoD:lle.  toimitetaan postitse. 
  toimitetaan sähköpostitse.

 Allekirjoitettu Kustantajasopimus on tarvittaessa liitteenä.

Oikeudellinen huomautus:
Tämä toimeksianto sisältää painomallin valmistuksen sekä mallikappaleen, johon sinulla on mahdolli-
suus tehdä korjauksia. Mikäli mallikappale täyttää sopimuksen ehdot, hyväksy se solmimalla kirjasopi-
mus. Mallikappaleeseen ennen hyväksymistä tehdyistä korjauksista aiheutuu mahdollisesti uusia kuluja. 
Hyväksymisen jälkeen muutetun teoksen katsotaan olevan uusi painos, ja siinä tapauksessa tarvitaan uusi 
kirjasopimus. Hyväksyttyäsi mallikappaleen, saat viiden kappaleen maksuttoman ensipainoksen. Tämän 
BoD-toimeksiannon suhteen pätevät kustantajasopimuksen ehdot.

209 €

Paikka, aika: Kustantajan allekirjoitus: 

Allekirjoitusta ei tarvita, mikäli lähetät toimeksiannon BoD:lle sähköpostitse. Sinulle lähetetään saapumisvahvistus.
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