
®bookbox

SÅ ENKELT FÅR DU DINE TITLER OPPRETTET
På www.scandinavianbook.no/bookbox oppretter du en-
kelt en tittel i bookbox®. Tittelen opprettes på samme måte 
som ved alminnelig boktrykking.

Vi tilbyr også prøvetrykk av boken om du ønsker det. Når du 
har godkjent prøvetrykket vil boken være på lager, og bestil-
ling kan mottas.

Opprettelse
Til høyre ser du våre normale priser for opprettelse.  
Det er ingen løpende gebyrer.

Opprettelse av titler  
ved samtidig bestilling

Antal titler Pris pr. titel

1-5 stk. 400,- 
6-20 stk. 300,-
21-100 stk. 200,-
100+ stk. 150,-

Prisen forutsetter at innhold og omslag 
ligger i korrekt format. Ønsker du tilret-
ning av materiale, så kontakt oss.

Øvre Slottsgate 2B  •  0157 Oslo
Tlf. +47 22 23 70 70  •  info@scandinavianbook.no

SPØR EKSPERTEN
ScandinavianBook er bokavdelingen hos LaserTrykk.no, hvor våre erfarne bokeksperter er  
dedikert til bokproduksjon. I 2018 ble det produsert omkring 13 000 titler i Danmark,  
hvorav vi produserte 8 114 titler – svarende til mer enn 5 millioner bøker.

Er du i tvil om det minste i forhold til boktrykk, så ta fatt i vår bokekspert.

BOKTRYKKING HAR 
ALDRI VÆRT  

ENKLERE

SLIK VIRKER DET

Du angir hvilken minimumsmengde du ønsker 
på lager av tittelen din. Når lageret når 
minimumsmengden, settes en ny kasse av 
tittelen i produksjon. Mengden av bøker pr. 
kasse avhenger av bokens format, antall sider 
og innbindingsform.

Dette beregner du enkelt på  
www.scandinavianbook.no/bookbox

EKSEMPEL

Type: Paperback/softcover
Format: 140 x 220 mm
Papirtype: 80 g munken cream
Antall sider: 224
Pris: 20,64 kr./stk.
Antall pr. kasse: 56 stk.
Total pris: 1 156 kr.

Ingen fraktomkostninger eller adm. gebyr (+ moms).

- En del af LaserTrykk.no

BOOKBOX® ER TIL DEG  
SOM SELGER BØKER VIA  
SENTRALDISTRIBUSJON *

Én samlet pris som inkluderer produksjon, frakt og overvåkning av lager.

»  Vi sørger for at din tittel automatisk leveres hos SentralDistribusjon.
»  Slutt på å administrere boktrykking (f.eks. gjenbestillinger).
»  Samme lave trykkpris, uansett om tittelen selger 50 eller 500 stk.
»  Slutt på å avskrive boktitler som må makuleres.
»  Slutt på kapitalbinding i lager.
»  Slutt på å avmelde en tittel pga. lave salgstall.
»  Gjenoppliv gamle, utgåtte titler.

*  Til deg som distribuerer bøker utenom  
boksenteret tilbyr vi landets beste bokpriser. 
Beregn din pris på www.lasertrykk.no/bog

 NYHET! 

PER TORE KOSMO
info@scandinavianbook.no
Tlf.: +47 22 23 70 70



Vi har utviklet bookbox for å fjerne risikoen ved gjenopptrykk av titler  
som ikke lengre er bestselgere. Samtidig sikrer vi at bøkene for alltid vil  
være tilgjengelige i trykt form. Vi er i dag i standt til å produsere ”on-demand”  
så rasjonelt at forlagene kan oppnå en ytterst fornuftig økonomi i løsningen”

– Esben Mols Kabell, direktør ScandinavianBook A/S 

Kr.

NYE TIDER I FORLAGSBRANSJEN
Med bookbox® har det aldri vært enklere å håndtere forlagets boktrykking. Inkludert i  
trykkprisen er nemlig at vi sørger for automatisk å gjenopptrykke tittelen til levering  
hos SentralDistribusjon  NYHET! 

Vi overtar på den måten administrasjonen og risikoen... vel å merke uten at det går utover  
forlagets samlede omkostninger.

Enkel administrasjon
Nå er det altså slutt på stor kapitalbinding til 
lager, styr med gjenbestilling, avskriving på 
uselgelige titler og den løpende lageradmi-
nistrasjon, da det ofte først betales for trykk 
av boken når den er solgt.

Utregning av trykkpriser er gjort helt enkelt 
(se prisskjema) og avregningen av boktrykkingen vil stort sett følge salget av bøkene.

Velkommen til 

ScandinavianBook SentralDistribusjon

Automatisk gjenoppfylling

Opprettelse Trykte bøker

Forlaget

BOKTYPER
Bookbox® har vokseverk og tilbyr alle innbindingsformer:

» Paperback/softcover
» Paperback/softcover med flapper  NYHET! 

» Helbind/hardcover, trådheftet med innbygget for- og baksats  NYHET! 

TRYKKPRISER HAR ALDRI VÆRT ENKLERE Å BEREGNE
Benytt gjerne denne simple fremgangssmåten for å utregne trykkeprisen:

Paperback Paperback m. flappomslag Helbind

Grunnpris 8,28 kr. 12,42 kr. 16,56 kr.

Format maks.
Pris pr. svarthvitt-side Pris pr. fargeside

80 g 
munken cream

90 g  
hvit offset

100 g  
munken cream

90 g  
hvit offset 130 g inkjet silk

14,8 x 21,0 cm 0,055 kr. 0,055 kr. 0,062 kr. 0,138 kr. 0,166 kr.

17,0 x 24,0 cm 0,083 kr. 0,083 kr. 0,090 kr. 0,207 kr. 0,221 kr.

21,0 x 29,7 cm 0,110 kr. 0,110 kr. 0,124 kr. 0,248 kr.  0,304 kr.

PRISEKSEMPLER

Format Sider Papir Farger Utregning Pris

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

munken cream
Svarthvitt + 
omslag i farger 8,28 + 240 sider x 0,055  21,53 kr. pr. bok

Paperback
15,5 x 23,0 cm 80 sider 90 g hvit offset Farge + omslag  

i farger 8,28 + 80 sider x 0,207 24,84 kr. pr. bok

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

munken cream
Svarthvitt + 
omslag i farger 12,42 + 240 sider x 0,055 25,67 kr. pr. bok

Flappomslag
17,0 x 24,0 cm 80 sider 130 g inkjet silk Farge + omslag  

i farger 12,42 + 80 sider x 0,221 30,10 kr. pr. bok

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

munken cream
Svarthvitt + 
omslag i farger 16,56 + 240 sider x 0,055 29,81 kr. pr. bok

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

i farger 16,56 + 80 sider x 0,304 40,85 kr. pr. bok

PRINT PRINT

LAGEROPPBEVARING

KAPITALBINDING

FORELDELSE

RETUR

LAGEROPPBEVARING / KAPITALBINDING

Tradisjonell trykking bookbox®

Priser er inkl. garanti for at tittelen alltid er på lager.  
Priser opplyst ekskl. moms.

®bookbox

Bookbox® 
✓ Enkel administrasjon
✓ Minimal kapitalbinding
✓ Ingen lageradministrasjon
✓ Ingen gjenbestilling
✓  Ingen avskrivinger  

på bøker


