
Books on Demand GmbH
Mannerheimintie 12 B
FI–00100 Helsinki
Puh. (09) 2516 6349
Faksi (09) 2516 6100
info@bod.fi
www.bod.fi

Ilmoittautuminen 
Helsingin kirjamessuille 2015

Haluan/haluamme ilmoittaa seuraavan kirjan/seuraavat BoD-kirjat¹ Helsingin 
kirjamessuille (22.–25.10.2015):  

¹ Ilmoittaessasi useampia kirjoja, kopioi lomake.
² Yhteenvedon aihealueista löydät lomakkeen toiselta puolelta. Valitse vain yksi aihealue!

Kirjailija:

Kirjan nimi:

ISBN: 

Sivumäärä: 

Aihealue: 

Ohjehinta:

BoD-nro: 

Huom. Emme voi taata esittelypaikkaa tai haluttua esittelytapaa. Mikäli ilmoittautumisia on 
enemmän kuin esittelypaikkoja, ratkaisee ilmoittautumisten saapumisjärjestys. Vahvistan ilmoit-
tautumiseni ja siitä aiheutuvat kustannukset:   

Päivämäärä / paikka / allekirjoitus: __________________________________________________

Nimi:

Katuosoite:

Postinro, paikka: 

Puhelin:

Sähköposti: 

Esittelyvaihtoehdot: 

Standard: Messuosastolla on esillä yksi kappale kirjaasi. 

 

       Kirjani on valmis tai se valmistuu 30.9.2015 mennessä (kirjasopimus allekirjoitettu). 

Yhteystiedot: 

Pehmeäkantinen, EUR 99,- (sis. alv) Kovakantinen, EUR 99,- (sis. alv) 

 

Premium: Messuosastolla on esillä kolme kappaletta kirjaasi sekä värillinen esite. 

Pehmeäkantinen, EUR 249,- (sis. alv)                                   Kovakantinen, EUR 249,- (sis. alv)



Mitä aihealueita on valittavana?
1 = Kaunokirjallisuus (esim. romaanit, novellit, muistelmat, dekkarit)
2 = Lyriikka
3 = Lasten- ja nuortenkirjallisuus
4 = Tietokirja
5 = Luonnontieteet
6 = Sosiaalitieteet
7 = Humanistiset tieteet

Minkälaisia messupaketteja BoD tarjoaa?
BoD tarjoaa sinulle kolme mahdollisuutta kirjasi esittelyyn messuilla:  Standard-, Medium- tai 
Premium-esittelyn. Standard-esittelyssä kirjastasi on yksi kappale hyllyssämme muiden saman 
aihepiiriin kuuluvien BoD-kirjojen kanssa, Medium-esittelyssä kolme kirjaa ja Premium-esittelyssä 
kirjalle varataan kokonainen metri esittelytilaa ja viisi kirjaa asetellaan riviin vierekkäin. Medium- ja 
Premium-esittelyssä kirjasta painetaan lisäksi värillinen esite, joka on hyllyssä kirjojen vieressä. Kaik-
ki kirjat esitellään niin, että niiden koko etukansi on näkyvissä. 

Miten saan vahvistuksen osallistumisesta messuille?
Ilmoittautumisajan päätyttyä saat meiltä yhdessä laskun kanssa vahvistuksen osallistumisesta.
 
Onko mahdollista pitää messuosastolla lukutilaisuus?
Valitettavasti BoD:n messuosastolla ei ole mahdollista pitää lukutilaisuuksia tms.

Voidaanko kirjani viereen laittaa myös (muuta) mainosmateriaalia?
Medium- ja Premium-esittelyt sisältävät värillisen esitteen, joka laitetaan esillä olevien kirjojen 
viereen. Valitettavasti muuta mainosmateriaalia ei ole mahdollista esitellä. 
 
Voidaanko messuilla myös myydä kirjaani?
Kyllä, Helsingin kirjamessut ovat myös myyntimessut. Viime vuonna messuilla oli yli 70 000 kävi-
jää, joten potentiaalisia asiakkaita riittää. BoD varaa kirjastasi riittävästi myyntikappaleita mukaan. 

Mitä kirjoille tapahtuu messujen jälkeen?
BoD lahjoittaa messujen jälkeen siellä esitellyt kirjat kirjastoille.  
 
Onko viimeinen ilmoittautumispäivä sitova?
Kyllä, koska esittelytilaa on rajoitettu määrä. Siinä tapauksessa, että varauksia on enemmän kuin 
paikkoja, ratkaisee ilmoittautumispäivä. Näin ollen suosittelemme ilmoittautumista hyvissä ajoin.  

Saavatko kirjailijat, joiden kirja esitellään messuilla, vapaalipun messuille?
Kyllä, kirjailijat, joiden kirja esitellään messuilla, saavat vapaalipun, joka on voimassa yhtenä vapaa-
valintaisena messupäivänä. Lisätietoja messuista ja lippujen hinnoista löytyy messujen kotisivuilta 
www.helsinginkirjamessut.fi 

Ohjeita messuilmoittautumiseen




