Etsitkö kirjallesi kustantajaa?
Mediapinta tekee palvelukustanteen kaikista hyvin kirjoitetuista ja kiinnostavista
käsikirjoituksista. Tuo omasi meille!

Palvelukustanne tuo sinunkin kirjasi lukijoiden ulottuville

Pöytälaatikon tai tietokoneen uumenissa olevaa teosta ei lue kukaan. Onneksi on
olemassa Mediapinnan palvelukustanne, joka on maailman helpoin tapa julkaista oma
kirja! Me suunnittelemme ja toteutamme kirjasi ulkoasun. Tuotamme kirjaasi sopivissa
erissä kysynnän mukaan. Me markkinoimme teostasi ja takaamme sen saatavuuden
viiden vuoden ajan. Hoidamme myös puolestasi kaikki kustantamiseen liittyvät
viralliset ja lakisääteiset asiat.
Palvelukustanteen kirjoittajalta edellytämme oman kirjan ensiostoa. Kaikista ensioston
jälkeen myydyistä kirjoista maksamme kirjailijalle kustannussopimuksen mukaisen
tekijänpalkkion.

Palvelukustanne toimii näin:

• Tutustumme käsikirjoitukseesi ja teemme sinulle kustannussopimusehdotuksen.
• Graafikko suunnittelee kirjan ulkoasun ja taiton.
• Teemme kirjastasi oikovedoksen. Se on valmis kirja, johon voit vielä tehdä
kohtuullisen määrän korjauksia. Sen jälkeen kirja painetaan.
• Markkinoimme teosta yhteistyössä kanssasi ja lähetämme sen median
		 arvosteltavaksi (5 kpl). Lisäksi saat meiltä mainosmateriaalia veloituksetta.
• Kirjasi on tilattavissa kaikkiin Suomen kirjakauppoihin ja kirjastoihin sekä
		 myytävänä useissa verkkokirjakaupoissa.
• Kirjasi on esillä ja myytävänä myös kustantajan nettisivuilla
(www.mediapinta.fi).
• Tekijänä saat mahdollisista lisäostoistasi 50 % alennuksen
		 kirjasi suositushinnasta.
• Tekijänpalkkion kertymistä voit seurata omalta kirjatililtäsi.

Kirjatili-palvelulla seuraat kirjasi menekkiä

Jokaiselle Mediapinnan kirjailijalle avataan henkilökohtainen kirjatili, jolle kirjautuvat
eri kanavia pitkin myydyt kirjat sekä medialle lähetetyt arvostelukappaleet. Kirjatilillä
näkyvät myös kirjan myynnistä kertyneet ja maksetut tekijänpalkkiot.

Näin pääset alkuun

Toimita meille käsikirjoitus muistitikulla tai sähköpostin liitetiedostona.
Käsikirjoituksen paperiversiota emme tarvitse. Vastaamme yhteydenottoosi ripeästi.

Mediapinnalla osataan – myös neuvotella

Mediapinnan väki on reilun rentoa ja asiansa osaavaa. Palvelemme kaikkia kirjoittajia
yksilöllisesti, meidän kanssamme voi neuvotella asioista.
Mediapinnan “tallissa” on lähes tuhat tyytyväisiä kirjailijaa. Tervetuloa joukkoon!

Palvelukustanteen voi tehdä myös e-kirjana!
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KIRJOJEN KUSTANNUSTAPAVERTAILU
Palvelukustanne

Omakustanne

Julkaisutapa

Kustantaja tarjoaa palvelun.

Tekijä julkaisee kirjansa itse.

Ulkoasu ja taitto

Kustantaja tarjoaa palvelun.

Tekijä vastaa kaikesta.

ISBN-numero ja EAN-koodi

Kustantaja hoitaa.

Tekijä hankkii itse.

Valmistus

Kustantaja hoitaa.

Tekijä neuvottelee ja tilaa itse.

Kustannukset

Tekijä ostaa 85 kpl tai muun sovitun
määrän omia teoksiaan.

Tekijä vastaa itse kaikista
kustannuksista.

Myynti ja markkinointi

Kustantaja hoitaa.

Tekijä hoitaa itse.

Saatavuus

Kustantajalta sopimuksen mukaan
5 vuotta rajoituksetta.

Vain tekijältä niin kauan kuin
painosta riittää.

Tekijänpalkkio

Ensioston jälkeen 20 % arvonlisäverottomasta luovutushinnasta.

Ei ole.

Arvonlisävero

10 %.

24 %.

Edut

Helppo, nopea ja joustava tapa saada
kirja markkinoille.

Tekijä saa toimia itsenäisesti
parhaan kykynsä mukaan.

Haitat

Palvelukustantajan markkinointiresurssit ovat rajalliset.

Tekijä on yksin mahdollisten
ongelmien kanssa ja vastaa itse
kirjansa myynnistä.

E-kirja

Kustantaja tarjoaa edullisena palveluna painetun kirjan julkaisemisen
yhteydessä.
Kustantaja toimittaa e-kirjan
myyntiin ja tilittää kirjoittajalle 50 %
tekijänpalkkion samoin ehdoin kuin
painetusta kirjasta.

Tekijä hoitaa itse.

Palvelukustanteessa tekijä saa kaikki kirjan julkaisemiseen liittyvät
toimenpiteet yhdellä sopimuksella.
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