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Podpořte a získejte knihu na Knižním startéru!

www.knizni-starter.cz

Vydání knihy od A do Z pro autory,
kteří se nechtějí doprošovat u „tradičních“
nakladatelství a inspirativní učebnice propagace knih pro všechny, kteří chtějí zlepšit
prodeje svých knih.
Bez peněz, bez nakladatelství i bez zkušeností – a už vůbec nezáleží na věku. Knihu si
může vydat kdokoli. Teprve tím, že ho vydáte,
dáváte svému rukopisu smysl – teprve pak si ho
někdo může přečíst.

Chcete svou knihu vidět na pultech obchodů a v e-shopech? Nebo byste
ji raději prodávali přes vlastní stránky a osobně, aby se vám vrátily
vložené prostředky? A jak docílit toho, aby ji lidé chtěli a dobře se prodávala? Jak pro ni před vydáním vytvořit tu nejlepší „startovní pozici“?

Radami, jak psát a uspět, obohatila knihu výborná česká spisovatelka
Věra Nosková, autorova matka, která si své knihy již od prvního románu Bereme, co je vydává sama.

Díky této knize se dozvíte:
•
jak svůj text dovést k dokonalosti a jak si ověřit, že píšete dobře
• že se kniha dá vydat i bez obětování vlastních úspor a jak to provést
•
kdy vydávat na vlastní pěst a kdy si raději najít zpracovatele (a jak
ho hledat)
• vše o knize, jejích náležitostech i povinných údajích a kam v knize
patří
•
jak knihu dostat do knihkupectví a e-shopů
• co by měl znát knižní grafik a jak pro knihu připravit ilustrace
•
jak udělat obálku, která přitáhne pozornost a kde najít vhodné
obrázky
•
jak stanovit cenu knihy a za jakou cenu se bude reálně prodávat
•
jak docílit toho, aby se vám vrátily vložené prostředky

Jiří Nosek vydal v rodinném nakladatelství KLIKA na zakázku více než 180
knih a od r. 2014 na svém blogu vydaniknihy.cz učí začínající i pokročilé
autory, jak knihu nejen vydat, ale také ji dostat k těm správným čtenářům.
KLIKA zahájila revoluci v podmínkách na vydavatelském trhu, když jako
jediné nakladatelství začala autorům vyplácet 90 % zisku z prodaných
knih.

