
Drömmer du om att ge ut en egen bok?

Vi hjälper dig gärna med det som just du behöver!

Då kan du ha hamnat rätt! Vår ambition är att 
vara en uppskattad kugge mellan författaren 
och bokens marknad.

Det finns mycket att tänka på, men i grunden 
handlar det om fyra olika delar att ta hänsyn till 
i ett bokprojekt.

1. Fram till tryckfärdigt manus
 • Bearbetning av text (språkgranskning och 

korrekturläsning)
 • Bearbetning av bilder (bildrättigheter,  

bildbehandling)
 • Layout av inlaga och omslag
 • Sättning och omfångsberäkning av manus
 • ISBN-märkning

2. Tryck
 • Kvalitet på inlaga och omslag
 • Upplagans storlek
 • Offert från tryckeri
 • Tryckfärdiga filer till tryckeriet
 • Filer till Myndigheten för tillgängliga   

medier (MTM)

3. Marknadsföring och försäljning
 • Pliktexemplar
 • PR-arbete, utskick av recensionsex
 • Marknadsföringsmaterial,  

annonser, säljblad, m m 
 • Registrering hos Bokinfo och  

BTJ för bokhandlare och bibliotek
 • Försäljning via hemsida  

och marknader 

4. Lager och distribution
 • Uppvärmt lager
 • Distribution och avtal med distributörer
 • Fakturering till kund
 • Avtal med återförsäljare
 • Försäljningsstatistik
 

Förebygg för att 
slippa medicin

Nisse Simonson

De flesta av oss är medvetna om att vi ska dö, 
förr eller senare. Det är liksom priset som skall 

betalas för att vi har fått vara med.  
Detta tråkiga faktum är inte förhandlings bart. 

Själva dödsögonblicket är dock troligen  
möjligt att påverka i högre grad  

än vad man tidigare har trott. 

Den här boken handlar om hur en rad  
sjukdomar kan förebyggas, så att vi slipper  
behandla dem med en mängd mediciner  

som gör att vi mår ännu sämre.

Jengel är ett litet och nischat bokförlag med inriktning på “Jemtlandica”, det vill säga att vi främst ger ut alster av eller om jämtar och 
härjedalingar. Däremot har vi en bredd på bokgenrer; allt från kulturhistoriska bygdeböcker till spännande romaner och deckare finns 
i vårt utbud. Här finns även läroböcker samt barn- och ungdomsböcker.
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