Ge ut din bok på förlaget Akfeo
För författare som önskar ge ut sitt manus på Akfeo förlag erbjuds en form av delfinansierad utgivning. Genom att upplagan trycks digitalt och kan anpassas till efterfrågan
blir kostnaden betydligt lägre än vid offsettryck. Förlaget fungerar som hjälpande
mellanhand under utgivningsprocessen. Arbetsgången som följer:
1. Manuset granskas av förlaget och publiceras om det har tillräckligt hög litterär
kvalité och i övrigt ligger i linje med förlagets mål och inriktning. En dialog inleds
med författaren om utgivningsfrågor och eventuella manusändringar.
2. Författaren väljer i samråd med förlaget bokformat. I normalfallet mjukbindning
eller hårdband. Inlagan normalt i svartvitt och omslag i svartvitt eller fyrfärg.
3. Författaren levererar tryckfärdiga filer för omslag och inlaga i pdf- eller
Wordformat efter instruktioner och assistans från förlaget. Förlaget kan också
utföra formatering, design av omslag och framtagning av pdf-filer på uppdrag.
4. Förlaget Akfeo tillhandahåller ISBN-nummer, EAN-kod och skickar boken för
recension till Bibliotekstjänst och pliktexemplar till KB och universitetsbiblioteken.
5. Boken trycks först i ett provexemplar som detaljgranskas och godkänns av
författaren. Den trycks sedan i den upplaga som beställaren önskar.
6. Boken görs tillgänglig hos bl.a. nätbokhandeln Adlibris, Bokus, Bokia via Bokinfo,
som är bokhandlarnas inköpscentral. Ett digitalt nyhetsbrev om boken skickas ut
till bokhandel, bibliotek och kulturredaktioner av Akfeo Förlag. Författarens
nätverk och egna initiativ är en central del i marknadsföringen.
7. Vid försäljning via förlaget till bokhandeln får författaren i royalty 25 procent av
förlagets nettoförsäljningspris (minus fraktkostnad och rabatter).
Exempel: Författarens kostnad är 6 500 kr för en limhäftad bok i mjukband på mindre
än 100 sidor A5 vid en första tryckning av 60 ex. Färgbilder i texten ökar kostnaden.
Vid hårdband tillkommer 1500 kr. Tilläggstryckning utöver inledande: 65 kronor per
bok (75 kr hårdband) vid minimibeställning 30 ex.
Bibliotekstjänst kräver 2 ex, Bokrondellen 1 ex och universitetsbiblioteken sju av de
tryckta böckerna. Återstående 50 ex skickas till författaren. Royalty till författaren vid
förlagsförsäljning vanligen ca 20-25 kr per bok beroende på fraktkostnad och rabatter.
Prisexemplet gäller fram till den 1 november 2018.

