OMA KIRJANI BoD :N
KAUTTA
™

TIETOA KIRJAILIJOILLE

“OLEN OLLUT INNOSTUNUT
KIRJOITTAMISESTA JO PITKÄÄN,
NYT SAIN JULKAISTUA OMAN KIRJANI“
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HYVÄ
KIRJAILIJA,

BoD tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa kirjasi julkaisu aivan itse –
riskittä, helposti ja nopeasti. Vaihtoehtoisesti voit käyttää BoD:n
ammattilaisten apua kirjasi toteutuksessa.
Tähän olemme koonneet muutamia hyviä syitä, miksi sinun kannattaa
julkaista teoksesi BoD:n kautta.

JULKAISE ILMAN RISKIÄ
Digitaalisen painoteknologiamme ansioista voit toteuttaa BoD:lla
kirjaprojektisi ilman taloudellista riskiä ja ilman vähimmäispainosmäärää.

HELPOSTI INTERNETISSÄ
Voit toteuttaa kirjaprojektisi helposti suoraan muutamassa vaiheessa
verkossa, etkä tarvitse siihen erityisiä ohjelmia.

NEUVOA JA TUKEA AMMATTILAISILTA
Olipa kyse sitten korjausluvusta, kustannustoimituksesta, kirjan kannen
suunnittelusta tai sisuksen taitosta, BoD tarjoaa halutessa
kaikkia perinteisiä palveluita kirjan toteutukseen.

PÄÄTÄ VAPAASTI KIRJASI TOTEUTUSTAVASTA
Sinä päätät kirjasi toteutustavasta, julkaisuajankohdasta sekä määräät
kirjallesi itse ohjevähittäismyyntihinnan ja kirjailijanpalkkion suuruuden.

VAHVAT KUMPPANIT – KIRJAKAUPOISSA
JA VERKKOKIRJAKAUPOISSA
Vahvan yhteistyömme ansiosta Kirjavälityksen ja BTJ Finlandin kanssa
saat teoksesi myyntiin kirjakauppoihin kautta Suomen, tärkeimpiin
verkkokirjakauppoihin sekä kirjastojen tilattavaksi. Lisäksi saat halutessasi
kirjan myyntiin USA:n, Ison-Britannian ja Kanadan markkinoille.

KIRJASI MYÖS E-KIRJANA
Lisäksi voit julkaista kirjasi maksutta myös e-kirjana. BoD huolehtii kirjan
muuntamisesta vaadittuihin e-kirjaformaatteihin ja e-kirjan välityksestä
myyntiin e-kirjakauppoihin, kuten Applen iBookstoreen.

TOIMIVA MARKKINOINTISTRATEGIA
BoD tukee sinua kirjan markkinoinnissa tarjoamalla PR- ja
markkinointitoimia, joiden avulla voit menestyksekkäästi markkinoida kirjaasi.
Vastaamme mielellämme kaikkiin kirjasi julkaisua koskeviin kysymyksiin.
Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@bod.fi tai soita meille
numeroon (09) 2516 6349.

OD O TA M M E Y H T E Y DE NO T T OA SI !

Dr. Gerd Robertz ja Yogesh Torani
BoD - Books on Demand GmbH:n toimitusjohtajat
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KIRJASI JULKAISUN

3 VAIHETTA
VALITSE PALVELUPAKETTI
Toteuta projekti palvelupakettiemme avulla: BoD E-kirja, Fun, Classic tai Comfort.
Tuotetaulukkomme auttaa valitsemaan sopivan paketin.

LA AJAT MY YNTIK ANAVAT
Jokainen BoD:lla julkaistu kirja saa ISBN-tunnuksen
ja se on myynnissä sekä painettuna että sähköisenä Suomessa ja kansainvälisesti.
Näin kirjasi on myynnissä tärkeimmissä verkkokaupoissa ja kirjakaupoissa.

TIENA A KIRJALLASI
Saat jokaisesta myydystä painetusta ja sähköisestä kirjasta kirjailijanpalkkiota,
joka maksetaan tilillesi kolmen kuukauden välein.
Myyntilukusi ovat näkyvillä omalla myBoD-käyttäjätililläsi.
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TUOTTEET
JA PALVELUT
PERUSPALVELUMME VASTAAVAT KAIKKIA ODOTUKSIASI MODERNISTA OMAKUSTANTAMISESTA.
TÄÄLTÄ LÖYDÄT TIETOA ERI VAIHTOEHDOISTA, JOTTA VOIT VALITA ITSELLESI SOPIVIMMAN
PALVELUN – E-KIRJA, FUN, CLASSIC TAI COMFORT.
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BoD E-KIRJA

BoD FUN

BoD CLASSIC

BoD COMFORT

E-kirjan nopea ja
helppo julkaisu

Nopea kirjan
painatus

Julkaise kirjasi
painettuna
ja e-kirjana

Lisämukavuutta
kirjan
julkaisuun

0,00 €

0,00 €

69,00 €

249,00 €

E- kirja |
Painettu kirja
Kansainvälinen
myynti
Henkilökohtainen
neuvonta
Mallikirja ennen
julkaisua
Taitto- ja
kustannustoimitus

+

Kirjailijanpalkkio
e-kirjasta 1
Kirjailijanpalkkio
painetusta kirjasta

70% nettotuloista

70% nettotuloista

70% nettotuloista

Päätät itse

Päätät itse

1 vuosi

1 vuosi

+

+

+

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2

Sopimuksen
voimassaoloaika
Käsikirjoituksen
tarkistus
Vuosimaksu

PALVELU KUULUU PAKETTIIN

0,00 €

PALVELU EI KUULU PAKETTIIN

1

Kirjailijanpalkkio e-kirjasta:
E-kirjan kirjailijanpalkkio on 70% myynnistä saaduista nettotuloista.
BoD antaa sinulle ohjehintoja, joista valitset yhden e-kirjan myyntihinnaksi.

2

Kirjailijanpalkkio painetusta kirjasta:
Päätät itse kirjasi ohjemyyntihinnan ja näin ollen myös oman kirjailijanpalkkiosi.
Voit nostaa tai laskea BoD:n hintalaskurissa suositeltua ohjemyyntihintaa.

PALVELU VOIDAAN HALUTESSA TILATA ERIKSEEN
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JOKAISELLE KIRJAIDEALLE
SOPIVA RATKAISU
VALIKOIMASTAMME LÖYTYY SOPIVA PALVELUPAKETTI JOKAISELLE IDEALLE
JA KÄSIKIRJOITUKSELLE.

UUTUUS: BoD E-KIRJA 0,00 €
JULKAISE TEKSTISI E-KIRJANA
E-kirja on nopea tapa saattaa tekstisi e-kirjakauppaan. Näin tavoitat helpoiten lukijat, jotka lukevat mieluiten
sähköisiä sisältöjä, esimerkiksi lukulaitteella tai älypuhelimella. Varta vasten e-kirjalle kehitetyn easyEditortyökalun avulla kirjoitat, muokkaat ja julkaiset helposti oman e-kirjasi.

BoD FUN 0,00 €
PAINATA KIRJASI YHDESTÄ KAPPALEESTA ALKAEN
Olet saattanut ideasi paperille ja käsikirjoitus on valmiina. Nyt haluat muokata käsikirjoituksestasi ammattimaisen kirjan ja painattaa sitä omaan käyttöösi? Valitset vain kirjasi tuotantotavan, lataat käsikirjoituksesi
omalle käyttäjätilillesi BoD:n työkalujen avulla sekä valmistat kirjasi kannen. Teoksesi on valmis painoon!

BoD CLASSIC 69,00 €
JULKAISE KIRJASI PAINETTUNA JA SÄHKÖISENÄ
BoD Classic -julkaisupaketin avulla kirjasi saa ISBN-tunnuksen ja luetteloidaan kirjakauppamyyntiin. Julkaisu
on helppoa ja nopeaa: lataat kirjatiedostosi käyttäjätilillesi BoD:n työkalujen avulla ja lähetät ne meille. Kirjasi
on saatavilla kaikissa suomalaisissa kirjakaupoissa sekä kansainvälisesti. Konvertoimme kirjatiedostosi e-kirjamuotoon maksutta, jolloin se on myös saatavilla useissa e-kirjakaupoissa.

BoD COMFORT 249,00 €
LISÄMUKAVUUTTA KIRJAN JULKAISUUN
Kun valitset BoD Comfort -julkaisupaketin, saat henkilökohtaisen neuvojan, joka auttaa sinua kirjan julkaisun
jokaisessa vaiheessa: käsikirjoituksen ja kirjatiedostojen valmistus sekä lataus sujuvat näin helposti ja varmasti.
Saat ennen julkaisua mallikirjan, johon voi vielä tehdä muutoksia.
Voit myös tilata haluamasi taitto- ja kustannustoimituspalvelut BoD Comfort -paketin kanssa. Lisätietoja
palveluista löydät alkaen sivulta 10.
.
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KIRJASI MATKA
LUKIJOIDEN KÄSIIN
Sinä kirjoitat – BoD huolehtii lopusta: aina kirjakauppojen tilausten käsittelystä kirjojen toimitukseen ja laskutukseen sekä
kirjailijanpalkkion maksuun. Jotta kirjasi pääsee nopeasti lukijoiden tietoisuuteen BoD tukee sinua kirjan julkaisemisen
aikana ja sen jälkeen markkinointitoimien avulla.

ISBN-TUNNUKSELLA
KIRJAKAUPPAMYYNTIIN ...
BoD:lla kirjasi saa ISBN-tunnuksen ja se luetteloidaan Kirjavälityksen tuotetietokantaan, jonka kautta kirjasi tiedot välittyvät
kirjakauppojen ja verkkokirjakauppojen tilausjärjestelmiin. Lisäksi kirjasi tiedot välitetään kirjastojen tilattaviksi BTJ Finlandin
tietokantaan. 24 tunnin sisällä kirjakaupan tilauksen saapumisesta BoD painaa kirjan ja muutaman päivän sisällä se on loppuasiakkaalla. Näin kirjasi on saatavilla kirjakaupoista kautta Suomen, tärkeimmistä verkkokirjakaupoista sekä kirjastojen tilattavissa.

... SEKÄ
E-KIRJAKAUPPOIHIN

E-kirjamarkkinat kasvavat! BoD tarjoaa sinulle mahdollisuuden julkaista e-kirjan samanaikaisesti painetun nimikkeen rinnalla.
BoD muuntaa kirjasi e-kirjojen lukulaitteiden vaatimiin formaatteihin (esim. sopivaksi Applen iPadillle/iPhonelle ja Sony Readerille)
ja välittää kirjan myyntiin e-kirjakauppoihin. E-kirjoja myydään myös kansainvälisesti eurooppalaisessa Apple iBookstoressa ja
Google Play -verkkokaupassa.

YHTEISTYÖKUMPPANEINA MM.

SUORAMYYNTI
Sen lisäksi että hyödyt BoD:n kautta kirjasi
myynnistä kirjakaupoissa, voit myös tilata omaa
kirjaasi itsellesi BoD:lta edullisemmalla hinnalla
suoramyyntiä tai lukutilaisuuksia varten. Voit
tilata kirjastasi pieniä painoksia itsellesi suoraan
verkkosivuiltamme yhdestä kappaleesta alkaen.
Hinnat on porrastettu niin, että alkaen 25, 50, 100
ja 200 kappaleesta saat omasta pienen painoksen
tilauksesta paljousalennusta. Tutustu pienten
painosten tilaushintoihin kotisivuillamme
osoitteessa www.bod.fi/hintalaskuri.
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KANSAINVÄLINEN
MYYNTI

Hyödynnä kansainvälisiä markkinoita kirjasi myynnissä! BoD:n käännöspalvelun avulla voit käännättää kirjasi suomesta englanniksi ja
saattaa kirjasi myyntiin myös englanninkielisille kirjamarkkinoille. Näin sinulla on mahdollisuus tavoittaa kirjallesi monta uutta lukijaa
ympäri maailmaa. Lähetä meille käsikirjoituksesi ja teemme sinulle mielellämme henkilökohtaisen tarjouksen käännöksestä. Halutessasi
voit toki valita vain kansainvälisen myynnin ilman käännöspalvelua.
Kansainvälinen myynti on maksuton palvelu, joka takaa, että kirjasi on saatavilla myös Australian, USA:n, Ison-Britannian ja Kanadan markkinoilla. Kirjasi on tilattavissa suomalaisten kirjakauppojen lisäksi myös tärkeimpien englanninkielisten kirjamyyntikanavien kautta, kuten
Barnes & Noble ja Amazon.com.* Lisätietoa kotisivuillamme: www.bod.fi/kirjailijat/kirjan-julkaisu/myynti.
* Tämä palvelu on mahdollinen vain pehmeäkantisille kirjoille, jotka ovat myynnissä myös Suomessa. BoD huolehtii tiedostojen
konvertoinnista anglosaksisten maiden standardien mukaisiksi. Ota huomioon, että värisivut on kansainvälisessä myynnissä
mahdollista painaa ainoastaan mustavalkoisina.

BoD:N
MARKKINOINTIPALVELUT

Jotta kirjasi pääsee lukijoiden tietoisuuteen, on tärkeää
miettiä markkinointimahdollisuuksia ja -strategiaa. Suuri
mainosbudjetti ei aina ole ratkaiseva menestystekijä,
etenkään kirja-alalla. Kirjan menestyksen kannalta
olennaisempaa ovat luovat markkinointi-ideat,
tiedonvälittäjät kuten toimittajat ja kirjakauppiaat tai
lukusuositukset. BoD tukee sinua suosituilla
markkinointitoimilla, kuten tarjoamalla apua oman
kotisivun tekemiseen ja mahdollisuudella esitellä oma
kirjasi Suomen suurimmilla kirjamessuilla Helsingissä. Lue
lisää seuraavalla sivulla ja kotisivuillamme osoitteesta
www.bod.fi/kirjailijat/kirjailijapalvelut..

KIRJAILIJANPALKKIO
Kirjailija ansaitsee jokaisesta kirjakaupassa myydystä painetusta kirjasta
tai e-kirjasta kirjailijanpalkkion. Oman palkkionsa suuruuden kirjailija
määrittelee itse. Se muodostuu vähittäismyyntihinnasta, josta on
vähennetty arvonlisävero, kirjakauppojen alennukset sekä valmistusja käsittelykulut. Palkkioon vaikuttaa kirjan sivumäärä, toteutustapa ja
ennen kaikkea vähittäismyyntihinta. Laske omat ansiomahdollisuutesi
sivulla www.bod.fi/hintalaskuri. E-kirjan myyntihinta määrittyy
suhteutettuna markkinoiden vaatimuksiin. Joka tapauksessa e-kirjan
tulee olla edullisempi kuin samanniminen painettu laitos
(noin 20–50 %). E-kirjan kirjailijanpalkkio on 70 % nettotuloista ja
summa maksetaan neljännesvuosittain suoraan tilillesi.
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BoD:N
MARKKINOINTIPALVELUT
KIRJASI ON KIRJOITETTU, TAITETTU JA JULKAISTU – KUN ENSIMMÄINEN ASKEL ON
OTETTU JA KIRJASI ON MARKKINOILLA, ON AIKA JATKAA SEURAAVAAN TÄRKEÄÄN
VAIHEESEEN: KIRJAN MARKKINOINTIIN.

BoD MESSUPAKETTI
Lukijat, kirjakaupat ja toimittajat ovat kaikki paikalla
vuosittaisilla Helsingin kirjamessuilla etsimässä inspiraatiota
ja verkostoja. Käytä tilaisuutta hyväksesi ja esittele kirjasi
BoD:n messuosastolla.

STANDARD-PAKETTI 99,00 €
Yksi kappale kirjaasi on esillä messuosastollamme.

PREMIUM-PAKETTI 249,00 €
Kolme kappaletta kirjaasi on esillä messuosastollamme yhdessä
BoD:n laatiman esitteen kanssa.

VERKKOMAINONTA
Verkkomainonnan avulla saat mahdollisuuden esitellä kirjaasi aiheeseen sopivilla verkkosivuilla. Näin tavoitat mahdolliset lukijat juuri niillä
sivuilla, millä he liikkuvat verkossa, ja lisäät näin kirjasi saamaa huomiota.

VERKKOMAINOS 4 VIIKKOA 279,00 €

MAINOSTUOTTEET
BoD painaa sinulle postikortit, kirjanmerkit, käyntikortit ja julisteet kirjasi kansikuvalla. Kirjan kansi painetaan joko mainosmateriaalin
etupuoleen kattavasti tai kanteen sopivan taustavärin kanssa. Kirjasi tiedot painetaan tuotteesta riippuen joko etu- tai takapuolelle.
Julisteet voit tilata myös tyhjän tekstitilan kanssa, johon voit lisätä esimerkiksi seuraavan kirjatilaisuuden ajankohdan.

POSTIKORTIT, KIRJANMERKIT
JA KÄYNTIKORTIT:

JULISTEET:

100 KPL: 49,00 €

25 KPL: 89,00 €

200 KPL: 79,00 €

50 KPL: 119,00 €
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KIRJAN TOTEUTUSTAVAT
SINÄ ITSE PÄÄTÄT SIITÄ, MILTÄ KIRJASI TULEE NÄYTTÄMÄÄN.
BoD TARJOAA MONIA ERI VAIHTOEHTOJA, JOISTA VOIT VALITA MIELEISESI.

VALITSE HALUAMASI KOKO (mitat ilmoitettu muodossa leveys x korkeus)
Standardiformaatti: 12,0 cm x 19,0 cm

13,5 cm x 21,5 cm
14,8 cm x 21,0 cm (A5)
15,5 cm x 22,0 cm
17,0 cm x 22,0 cm
17,0 cm x 17,0 cm
21,0 cm x 15,0 cm (vaakaformaatti)
Suurformaatti:

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

Maksiformaatti:

21,0 cm x 29,7 cm (A4)

KOVAK ANTINEN, ILMAN SUO JAPAPERIA, PYÖREÄ SELK Ä

mitat ilmoitettu
muodossa
leveys x korkeus

KOVAK ANTINEN, ILMAN SUO JAPAPERIA, SUOR A SELK Ä

Kirjan sivumäärä voi toteutustavasta riippuen olla 4-700.
Lisätietoja eri toteutustavoista löydät kotisivuiltamme:
www.bod.fi/kirjailijat/kirjan-julkaisu/tuotantotapa.
PEHMEÄK ANTINEN

KOVAK ANTINEN SUOJAPAPERILLA, PYÖREÄ SELK Ä

KOVAK ANTINEN SUOJAPAPERILLA, SUOR A SELK Ä

VIHKO

RENGASKIRJA

PAPERI
Ympäristöä säästääkseen BoD painaa
kirjat FSC®-sertifioidulle paperille! Tämä
tarkoittaa sitä, että kaikissa BoD-kirjoissa
(kova- ja pehmeäkantisissa sekä
vihkoissa) käytetään FSC-sertifioitua
paperia, joka on peräisin vastuullisesta
metsänhoidosta.

Voit valita kirjasi sisuksen kahdesta 90 g:n painoisesta
laadukkaasta paperista, joiden värit ovat valkoinen ja
kermanvalkoinen. Vaihtoehtoisesti voit valita myös valkoisen
120g:n mattapintaisen tai 200 g:n valokuvapaperin.
Pehmeä- ja kovakantisiin kirjoihin on mahdollista sisällyttää
haluamasi määrä värisivuja. Sivujen sijoittelu on vapaasti
valittavissa, ja painatus voidaan tehdä kaikissa
formaattivaihtoehdoissa myös kokoalaisesti.

Vastuuntuntoisen
metsänhoidon merkki
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TAITTO- JA KUSTANNUSTOIMITUSPALVELUT
AMMATTITAITOISTA TUKEA KIRJASI TOTEUTUKSEEN.

TEE KIRJASTASI ERITYISEN HOUKUTTELEVA BoD:N TAITTO- JA KUSTANNUSTOIMITUSPALVELUIDEN AVULLA. KUSTANNUSALAN AMMATTILAISET TOTEUTTAVAT KIRJASI TAITON JA KANNEN SUUNNITTELUN SEKÄ KÄSIKIRJOITUKSESI SISÄLLÖLLISEN
JA TYYLILLISEN MUOKKAUKSEN. KIRJAPROJEKTI TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ SINUN KANSSASI, JOLLOIN VOIT VAIKUTTAA SEN JOKAISEEN VAIHEESEEN TOIVEIDESI
MUKAISESTI.

KOEKUSTANNUSTOIMITUS
99,00 €
Lähetä meille ote käsikirjoituksestasi ja saat arvokasta
palautetta kirjaprojektistasi.
Saat 50 käsikirjoituksesi sivun pohjalta

VIIDEN SIVUN KUSTANNUSTOIMITUKSEN
ARVIOINNIN KIRJOITUSTYYLISTÄSI
SUOSITUKSEN KANNEN SUUNNITTELULLE
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TAITTO

Anna kirjaprojektillesi viimeinen silaus ammattimaisten taitto- &
kustannustoimituspalveluidemme avulla. Yhteistyössä kokeneiden
asiantuntijoiden kanssa kirjallesi luodaan sisus ja kansi toiveidesi
mukaan.

BASIC-TAITTO 419,00 €
Kirjan sisuksen Basic-palvelussa voit valita 11 erilaisesta ammattimaisesta taittomallista mieleisesi. Jokaisessa vaihtoehdossa on kiinnitetty huomiota ensimmäisten sivujen oikeaoppiseen sijoitteluun ja rivien jakoon, lukijaystävällisiin tekstityyppeihin sekä tekstin
oikeaoppiseen sijoitteluun. Eli kaikkeen siihen, mikä tekee kirjasta
helppolukuisen ja antaa teoksestasi ammattimaisen vaikutelman. Basic-taittoon sisältyy 15 kuvan tai graafisen elementin sijoittelu ja 30
kirjailijan korjausta taittovedokseen.

PREMIUM-TAITTO ALK. 6 €/SIVU*
Kirjan sisuksen yksilöllinen suunnittelu toteutetaan moderneilla taitto-ohjelmilla sekä ammattimaisilla, kirjapainossa käytettävillä kirjasimilla. Tuloksena on ihanteellinen ja esteettinen kirjoitusasu, joka
antaa kirjastasi ammattimaisen vaikutelman ja jota ei saada aikaan
tavallisilla tekstinkäsittelyohjelmilla. Teemme ensin kirjasi sisältöön
sopivan taittosuunnitelman, joka lähetetään sinulle hyväksyttäväksi
ennen kuin koko käsikirjoitus taitetaan.

BASIC-KANSI 99,00 €
Voit valita 36 erilaisesta kansipohjavaihtoehdosta ja 26 väristä omat
suosikkisi. Kanteen liitetään omaa kuvamateriaalia ja takakanteen
lyhyt esittelyteksti kirjasta ja kirjailijasta sekä mahdollisesti
kirjailijan kuva.

PREMIUM-KANSI 299,00 €
Premium-kansipalvelussa kirjasi kansi suunnitellaan yksilöllisesti,
kohderyhmää ajatellen ja parhaalla mahdollisella mainosteholla.
Huomioimme mielellämme omat toiveesi ja ideasi kannen toteutuksen
suhteen. Palvelu sisältää kansisuunnitelman ja vaihtoehdon, mikäli
ensimmäinen suunnitelma ei vastaa odotuksiasi.

KUVITUS ALK. 149,00 €*
Kuvittajamme toteuttaa kirjasi kannen tai sisuksen kuvituksen
toiveidesi ja odotustesi mukaisesti.

TEKSTI

Tarkistamme käsikirjoituksesi oikeinkirjoituksen, kieliopin,
välimerkit ja sisällön:

KORJAUSLUKU ALK. 3 €*
Korjausluku sisältää käsikirjoituksesi oikeinkirjoituksen, kieliopin ja
välimerkkien tarkistuksen. Palvelulle ei ole kiinteää hintaa, vaan se
on riippuvainen käsikirjoituksen laajuudesta, monitasoisuudesta ja
virheiden määrästä.

KUSTANNUSTOIMITUS ALK. 7,90 €*
Kustannustoimituksessa käsikirjoituksesi käydään läpi kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon erityisesti sisällölliset seikat kuten loogisen yhtenäisyyden.

ESITTELYTEKSTI 149,00 €
Hyvään ja myyvään kirjan kanteen kuuluu myös mielenkiintoinen ja
puhutteleva takakannen teksti. Laadimme mielellämme kirjallesi
kohderyhmälle sopivan mainostekstin, joka herättää lukijoiden
mielenkiinnon.

MUUT PALVELUT
AMMATTIMAISUUDEN TARKISTUS 99€
Ennen kuin julkaiset kirjasi, mieti rauhassa tärkeitä kirjaprojektisi
toteutuksen ammattimaisuuteen ja myyntipohjaan liittyviä
kysymyksiä. Voit yhdessä neuvojan kanssa käydä kysymykset läpi
syvällisemmin ja kehittää kirjallesi julkaisusuunnitelman.

KÄÄNNÖSPALVELU ALK. 35,00 €*
BoD:n käännöspalvelu tarjoaa sinulle mahdollisuuden käännättää
kirjasi suomesta englanniksi ammattikääntäjillä. Hyödy tämän lisäksi
tarjoamastamme kansainvälisestä myynnistä. Käännetty kirjasi on
näin tilattavissa suomalaisten kirjakauppojen lisäksi myös
tärkeimpien englanninkielisten kirjamyyntikanavien kautta.

KUVIEN SKANNAUS ALK. 13,90 €
Jos sinulla on kuvamateriaalia, jonka haluat digitalisoitavan,
hoidamme sen ongelmitta. Lähetä kuvat meille skannattavaksi, jonka
jälkeen niitä voidaan muokata kirjaasi sopivaksi. Saat meille lähetetyt
kuvat tietenkin takaisin.

TEKSTIN TUOTTO ALK. 6,30 €*
Tarpeen tullen digitalisoimme käsikirjoituksesi. Jos käsikirjoitus on
olemassa vain tulostettuna versiona, painettuna kirjana tai
kirjoituskoneella kirjoitettuina liuskoina, voimme skannata sen OCRskannauksen avulla, jolloin tuloksena on digitaalinen tekstitiedosto.
Käsinkirjoitetut tekstit muutetaan digitaalisiksi tiedostoiksi
manuaalisesti.
Halutessasi teemme sinulle henkilökohtaisen tarjouksen.

KÄSIKIRJOITUKSEN SKANNAUS 180,00 €

Lisätietoja varten ota yhteyttä taitto- & kustannustoimitukseemme.

Skannauksessa teemme käsikirjoituksestasi 1:1 kopion. Tuloksena on
PDF-tiedosto, joka tallennetaan digitaalisessa muodossa.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja teemme sinulle henkilökohtaisen tarjouksen. Tavoitat meidät puhelimitse numerosta
09-2516 6349 ja sähköpostitse osoitteesta info@bod.fi maanantaista
perjantaihin kello 09.30–17.00. Lisätietoja kotisivuillamme:
https://www.bod.fi/kirjailijat/kirjailijapalvelut.html.

* hinnat per standardisivu (1800 merkkiä sis. välilyönnit)
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KIRJASI TOTEUTUS
BoD BASIC -PALVELUILLA
KIRJASI ULKOASU ON OLEELLINEN OSA KIRJAPROJEKTIA JA AVAIN MENESTYKSEEN.
TARKOIN SUUNNITELLUN SISUKSEN JA KANNEN AVULLA ESITTELET KIRJAN
SISÄLLÖN AMMATTIMAISESTI JA HERÄTÄT LUKIJAN MIELENKIINNON. VALITSE 36
KANSIMALLISTA JA 26 KANSIVÄRISTÄ SEKÄ 11 TAITTOMALLISTA KIRJALLESI SOPIVIN.
KAIKKI KANSIPOHJAT JA TAITTOMALLIT LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME.

KANSIESIMERKKEJÄ

ROMAANI

ROMAANI

ROMAANI

TIETO-OPAS

TIETO-OPAS

TIETO-OPAS

TIEDE

TIEDE

ELÄMÄKERTA

ELÄMÄKERTA

JÄNNITYS

JÄNNITYS

FANTASIA

SCIENCE FICTION

LASTENKIRJA

LASTENKIRJA

LYRIIKKA

LYRIIKKA
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KANSIVÄRIT

ESIMERKKEJÄ TAITOSTA

1

3

VAALEANKELTAINEN

ORANSSI

2
KELTAINEN

6

4

BORDEAUX

PUNAINEN

5
TUMMANPUNAINEN

7

9

ROSÉ

PINKKI

8

A

B

C

D

LILA

12

10

GRANIITTI

VAALEANSININEN

11
KYYHKYNSININEN

13

15

AQUAMARIINI

TUMMANSININEN

14

KUNINKAANSININEN

18

16

OMENANVIHREÄ

MINTTU

17
VAALEANVIHREAÄ

ROM A A N I/BIOGR A F I A (A)

19

21

TURKOOSI

PETROOLI

Perusfontti: Garamond 12 pt,
sisennetty kappalejako
Otsikot: Garamond 16 pt, lihavoitu,
vasemman laidan tasaus, kappaleen
1. kirjain suurennettu

LY R I I K K A ( B)

Perusfontti: Meridien 11 pt,
sisennetty kappalejako
Otsikot: Meridien 16 pt, kursivoitu, keskitetty

20
TUMMANVIHREÄ

JÄ N N I T YS -/
K ERTOM A K I R JA L LISU US (C)

24

22

Perusfontti: Minion 11 pt,
sisennetty kappalejako
Otsikot: Minion 14 pt, lihavoitu, keskitetty,
alennettu kappaleen alku

MOKKA

KERMA

23

A SI A K I R JA /T I E DE (D)

Perusfontti: Gill Sans 11 pt,
kappaletta ei sisennetty
Otsikot: Gill Sans 14 pt, puolilihavoitu,
vasemman laidan tasaus

BEIGE

25
VALKOINEN

26

L A ST EN K I R JA (E)

MUSTA

E

Perusfontti: Meridian 14 pt,
sisennetty kappalejako
Otsikot: Swinging Petidoni, 30pt,
lihavoitu, keskitetty
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TOIMEKSIANTO BoD BASIC
Sinun henkilökohtaiset tietosi BoD:n sopimuskumppanina
Etunimi
Sukunimi
Katuosoite (ei postilokero)
Postinumero ja –toimipaikka, maa
Sähköposti

Puhelin päivisin

Teos (nämä tiedot painetaan kanteen)
Teoksen nimi
Alanimi (vaihtoehtoinen)
Kirjailijan nimi tai
pseudonyymi

BoD BASIC

Kirjasi toteutustapa
Kirjaformaatti
Valitse eri formaateista haluamasi
(leveys x korkeus):

Sidontatapa
Valitse haluamasi sidontatapa:
Pehmeäkantinen
Kirjan kansi

Matta

Kiiltävä

Kohokuvioitu

Kovakantinen, ilman suojapaperia

suojapaperilla

Kirjan kansi
Kirjan selkä

Kiiltävä
Kohokuvioitu
Pyöristetty, kirjanmerkkinauha

Matta
Suora

Vihko

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)

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

suurformaatit

21,0 x 29,7 cm

maksiformaatti

Kirjan sisuksen paperin väri
valkoinen 90 g
kermanvalkoinen 90 g
loistokuva 200 g
matta 120 g

Rengaskirja

BoD Basic -palvelut
Valitsen BoD Basic -kokonaispaketin kannen ja sisuksen toteutukseen
(767,00 EUR sis. alv. ja BoD Comfort-palvelun).
Valitsen BoD Basic -palvelun vain kirjan sisuksen taiton toteutukseen
(668,00 EUR sis. alv. ja BoD Comfort-palvelun).

Minkä taittomallin valitset?

Valitsen BoD Basic -palvelun vain kirjan kannen toteutukseen
(348,00 EUR sis. alv. ja BoD Comfort-palvelun).
Minkä kansivaihtoehdon
valitset?

Mikä kansiväri (värinro.)?
Anna monivärisissä kansissa kaksi väriä.

Allekirjoitus
Haluan tilata lisäpalveluita, ottakaa minuun yhteyttä!
Paikka, aika:

Kirjailijan allekirjoitus:

15 /

TOIMEKSIANTO BoD COMFORT – KIRJAILIJAT
Kiitos, että valitsit BoD:n teoksesi julkaisijaksi. Lähetä tämä toimeksianto BoD:lle yhdessä
allekirjoitetun kirjailijasopimuksen (mikäli et jo ole toimittanut sitä BoD:lle) ja käsikirjoituksen
sekä kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa.
Sinun henkilökohtaiset tietosi BoD:n sopimuskumppanina
Etunimi
Sukunimi
Katuosoite (ei postilokeroa)
Maa, postinro ja toimipaikka
Sähköposti

Puhelin päivisin

Tiedostojen digitalisointi
Käsikirjoituksen
skannaus

180,00 €

Kirjan sidontatapa

Kirjan kansi

Kirjaformaatti

matta

kiiltävä

kohokuvioitu

Kovakantinen, ilman suojapaperia
Valitse eri formaateista haluamasi
(leveys x korkeus):

Kansipaperi
Kirjan selkä
Lankasidonta

matta
suora

kiiltävä
kohokuvioitu
pyöristetty, kirjanmerkkinauha

Pehmeä- ja kovakantiset
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

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

suurformaatit

21,0 x 29,7 cm

maksiformaatit

Kovakantinen, jossa suojapaperi
standardiformaatit

Vihkot
14,8 x 21,0 cm (A5)
21,0 x 29,7 cm (A4)

Kirjan siteen väri
(tukeva paperi)

oranssi
sininen

harmaa
punainen

vihreä

Kirjan selkä
Suojapaperi
Lankasidonta

suora
matta

pyöristetty, kirjanmerkkinauha
kiiltävä
kohokuvioitu

matta

kiiltävä

Vihko, jossa hakasnidonta
Rengaskirja
Kirjan kansi

kohokuvioitu

Vähittäismyyntihinta

€ (sis. alv. 10 %)

Myyntihinta e-kirja

€

249,00 €

Paperia ja väriä koskevat tiedot
Kokonaissivumäärä (sivumäärän
on oltava jaettavissa neljällä)

Sisuksen värillisten sivujen määrä

Paperin väri
valkoinen 90 g
kermanvalkoinen 90 g
loistokuva 200 g
matta 120 g

Värillisten sivujen sijoittaminen sisukseen

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

BoD COMFORT

Pehmeäkantinen
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Teoksen tiedot (luettelointia varten)

Nimi
Alanimi
Onko kirjailijan nimi pseudonyymi (salanimi)?

kyllä

ei
Kirjailijan
nimi

ISBN (13-osainen):
teoksella on jo ISBN-tunnus

teokselle ISBN-tunnus BoD:lta

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

BoD COMFORT

Lähetä kirjan sisällön lyhyt kuvaus (kansiteksti) digitaalisessa muodossa (Word-tiedosto, ei PDF ), enintään 200-sanaisena
tekstinä. Lähettämääsi kuvausta käytetään internetissä olevissa verkkokirjakaupoissa (esim. adlibris.com) teoksen
markkinointiin sen sisällön kuvauksena.

Erikoistoiveet

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.
Käsikirjoitus …
on liitteenä.
on jo toimitettu BoD:lle.
toimitetaan postitse.
toimitetaan sähköpostitse.
Allekirjoitettu Kirjailijasopimus on tarvittaessa liitteenä.
Oikeudellinen huomautus:
Tämä toimeksianto sisältää painomallin valmistuksen sekä mallikappaleen valmistuksen. Mikäli mallikappale täyttää
sopimuksen ehdot, hyväksy se solmimalla kirjasopimus. Ennen hyväksymistä tehdyistä korjauksista aiheutuu uusia kuluja.
Hyväksymisen jälkeen muutetun teoksen katsotaan olevan uusi painos, ja siinä tapauksessa tarvitaan uusi kirjasopimus.
Tämän BoD-toimeksiannon suhteen pätevät kirjailijasopimuksen ehdot.

Paikka, aika:

Kirjailijan allekirjoitus:
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