
®bookbox

SÅ NEMT FÅR DU DINE TITLER OPRETTET 
På www.scandinavianbook.dk/bookbox opretter du nemt 
en titel i bookbox®. Titlen oprettes på samme måde som ved 
almindelig bogtrykning.

Vi tilbyder også prøvetryk af bogen, hvis du ønsker det.  
Syv dage efter, at du har godkendt prøvetrykket, vil bogen 
være på lager, og bestilling kan modtages.

Oprettelse 
Til højre fremgår vores normale priser for oprettelse.
Der er ingen løbende gebyrer.

Oprettelse af titler  
ved samtidig bestilling

Antal titler Pris pr. titel

1-5 stk. 295,- 
6-20 stk. 195,-
21-100 stk. 145,-
100+ stk. 95,-

Prisen forudsætter, at indhold og 
omslag ligger i korrekt format.
Ønsker du tilretning af materiale, så 
kontakt os.

P. O. Pedersens Vej 26  •  8200 Aarhus N
Tlf. 87 303 303  •  info@scandinavianbook.dk

SPØRG EKSPERTERNE!
ScandinavianBook er bogafdelingen hos LaserTryk.dk, hvor vores erfarne bogeksperter er  
dedikeret til bogproduktion. I 2018 blev der produceret cirka 13.000 titler i Danmark, hvoraf vi 
producerede 8.114 titler – svarende til mere end fem mio. bøger.

Er du i tvivl om det mindste i forhold til bogtryk, så tag fat i vores tre bogeksperter.

BOGTRYKNING HAR  
ALDRIG VÆRET  

NEMMERE!

KLAES LINDENSTRØM
klaes@scandinavianbook.dk
Tlf.: +45 69 147 618

KIM SØBALLE
kim@scandinavianbook.dk
Tlf.: +45 69 147 634

ANDERS HØJGAARD
ah@scandinavianbook.dk
Tlf.: +45 30 735 175

SÅDAN VIRKER DET

Du angiver, hvilket minimumsmængde du 
ønsker på lager af din titel. Når lageret når 
minimumsmængden, sættes en ny kasse af 
titlen i produktion. Mængden af bøger pr. 
kasse afhænger af bogens format, antal sider 
og indbindingsform. 

Dette beregner du nemt på  
www.scandinavianbook.dk/bookbox.

EKSEMPEL

Type: Paperback/softcover
Format: 140 x 220 mm
Papirtype: 80 g munken cream
Antal sider: 224
Pris: 15 kr./stk.
Antal pr. kasse: 56 stk.
Total pris: 840 kr.

Ingen fragtomkostninger eller adm.gebyr (+ moms)

- En del af LaserTryk.dk

BOOKBOX® ER TIL DIG,  
DER SÆLGER BØGER VIA  
DBK, NBC ELLER DAFOLO *

Én samlet pris, der inkluderer produktion, 
fragt og overvågning af lager.

»  Vi sørger for, at din titel automatisk leveres hos DBK, NBC eller Dafolo.
»  Slut med at administrere bogtrykning (fx genbestillinger). 
»  Samme lave trykpris, uanset om titlen sælger 50 eller 500 stk. 
»  Slut med at afskrive på bogtitler, der skal makuleres. 
»  Slut med kapitalbinding i lager. 
»  Slut med at afmelde en titel pga. lave salgstal.
»  Genopliv gamle, udgåede titler.

*  Til dig, der distribuerer bøger uden om bogcentrene,  
tilbyder vi landets skarpeste bogpriser.  
Beregn din pris på www.lasertryk.dk/bog

 NYHED! 



Vi har udviklet bookbox for at fjerne risikoen ved genoptryk af titler, der  
ikke længere er bestsellere. Samtidig sikrer vi, at bøgerne for evigt vil være 
tilgængelige i trykt form. Vi er i dag i stand til at producere “on-demand” så  
rationelt, at forlagene kan opnå en yderst fornuftig økonomi i løsningen.”

– Esben Mols Kabell, direktør ScandinavianBook A/S 

Kr.

NYE TIDER I FORLAGSBRANCHEN!
Med bookbox® har det aldrig været nemmere at håndtere forlagets bogtrykning. Inkluderet i 
trykprisen er nemlig, at vi sørger for automatisk at genoptrykke titlen til levering hos boglagrene 
DBK, NBC og Dafolo  NYHED! 

Vi overtager således administrationen og risikoen... vel at mærke uden at det går ud over  
forlagets samlede omkostninger!

Nem administration
Nu er det altså slut med stor kapitalbinding 
til lager, bøvl med genbestilling, afskrivning 
på usælgelige titler og den løbende lagerad-
ministration, da der ofte først betales for 
tryk af bogen, når den er solgt. 
 
Udregning af trykpriser er gjort helt enkel  
(se prisskema), og afregningen af bogtrykningen vil stort set følge salget af bøgerne.

Velkommen hos 

ScandinavianBook DBK

Automatisk genopfyldning

Oprettelse Trykte bøger

Forlaget

BOGTYPER
Bookbox® har vokseværk og tilbyder nu følgende indbindingsformer:

» Paperback/softcover
» Paperback/softcover med flapper  NYHED! 

» Heldbind/hardcover, garnhæftet med indbygget for- og bagsats  NYHED! 

TRYKPRISER HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE AT BEREGNE
Benyt blot denne simple formular til at udregne trykprisen:

Paperback Paperback m. flapomslag Helbind

Grundpris 6,00 kr. 9,00 kr. 12,00 kr.

Format maks.
Pris pr. sort/hvid-side Pris pr. farveside

80 g 
munken cream

90 g  
hvid offset

100 g  
munken cream

90 g  
hvid offset 130 g inkjet silk

14,8 x 21,0 cm 0,04 kr. 0,04 kr. 0,045 kr. 0,10 kr.  0,12 kr.

17,0 x 24,0 cm 0,06 kr. 0,06 kr. 0,065 kr. 0,15 kr. 0,16 kr.

21,0 x 29,7 cm 0,08 kr. 0,08 kr. 0,090 kr. 0,18 kr. 0,22 kr.

PRISEKSEMPLER

Format Sider Papir Farver Udregning Pris

Paperback
14,0 x 22,0 cm 240 sider 80 g  

munken cream
Sort/hvid + 
omslag i farver 6 + 240 sider x 0,04 15,60 kr. pr. bog

Paperback
15,5 x 23,0 cm 80 sider 90 g hvid offset Farve + omslag i 

farver 6 + 80 sider x 0,15 18,00 kr. pr. bog

Flapomslag
14,8 x 21,0 cm 240 sider 80 g  

munken cream
Sort/hvid + 
omslag i farver 9 + 240 sider x 0,04 18,60 kr. pr. bog

Flapomslag
17,0 x 24,0 cm 80 sider 130 g inkjet silk Farve + omslag i 

farver 9 + 80 sider x 0,16 21,80 kr. pr. bog

Helbind
14,8 x 21,0 cm 240 sider 80 g  

munken cream
Sort/hvid + 
omslag i farver 12 + 240 sider x 0,04 21,60 kr. pr. bog

Helbind
21,0 x 29,7 cm 80 sider 130 g inkjet silk Farve + omslag i 

farver 12 + 80 sider x 0,22 29,60 kr. pr. bog

PRINT PRINT

LAGEROPBEVARING

KAPITALBINDING

FORÆLDELSE

RETUR

LAGEROPBEVARING / KAPITALBINDING

Traditionel trykning bookbox®

Priser inkl. garanti for, at titlen altid er på lager. 
Priser oplyst ekskl. moms.

®bookbox

Bookbox® 
✓ Nem administration 
✓ Minimal kapitalbinding
✓ Ingen lageradministration
✓ Ingen genbestilling
✓  Ingen afskrivninger  

på bøger

OBS!
Tjek nye  

priser  
på farvesider!


