Hvorfor udgive gennem EIP
Eller skal du skal selv udgive din bog
Hvis du kan lave print- og/eller e-bogsfilerne klar på egen bånd (eller med lidt hjælp), er der
ingen grund til ikke selv at udgive den.
En forfatter kan udgive sine egne bøger og det er fantastisk! Der er en læringskurve og ikke to
trykkerier/udgivere (den, der trykker og udgiver du bog) kræver det samme og har de samme
funktioner.
Gennem min tid som selv-udgiver og udgiver jeg har lært meget. Der har været mange ting, jeg gør
anderledes nu end i begyndelsen. Det at kende trinene i processen er en stor lettelse og man kan
være meget mere afslappet.
Jeg vil ikke bede en person om at lade mig udgive deres bog. Selv at udgive er en stor del af hele
oplevelsen af at bringe ens historie ind i verden. MEN jeg kan tilbyde det, afhængigt af hvad
personen ønsker. Jeg har peget folk i en anden retning, der passede bedre til deres behov.
Hvis du selv udgiver for første gang, kan du have en vag idé om, hvordan din bog skal se ud. Jeg
kan hjælpe med at få den idé konkretiseret. Der er hele udfordringen i at formatere bogblokken og
omslaget til brugbare filer til trykkeren/udgiveren. ELLER forfatteren kan bruge nogle af
trykkerens/udgiverens online-skabeloner, som kun giver få valg på godt og ondt. Jeg har ikke set
noget elegant fra den kant, men jeg må forvente, at de vil blive bedre. Det er derfor, jeg selv redigerer
og opsætter bøgerne.
Jeg har været beta-tester på Ingram Sparks kommende online editor og jeg følte begrænset i mine
valg (men kunne heldigvis videregive mine ønsker). Ikke at det var så slemt, det var mest
begrænsninger. Jeg kan ikke få hvad jeg vil have, men kun få hvad deres skabeloner og system kan
tilbyde. Det samme gælder for Amazons Kindle Direct, som netop er fusioneret med Createspace.
Jeg laver filerne og sender dem til Ingram Spark, der sender e-bog link og info til forhandlere og
holder filerne til den trykte bog, klar til, når nogen bestiller en bog. Jeg kan selv bestille, eller hvis en
kunde på for eksempel Amazon (eller en anden forhandler) bestiller en bog, vil ordren gå fra
Amazon til Ingram Spark, der vil trykke, sende den og modtage betaling for bogen. Senere får jeg
nettofortjenesten. Hvis jeg udgiver for en anden, vil jeg videresende den akkumulerede betaling.
Om nedenstående links: Der kan være nogle add-ons i din browser, der forhindrer dig i at få adgang
til Ingram Spark som foreksempel iGive. IGive knappen kan deaktiveres i 30 minutter i menuen.
Link til Ingram Spark’s partnere der sælger trykte bøger:
https://www.ingramspark.com/how-it-works/print-distribution-partners
Link til Ingram Spark’s globale online sælgere:
https://www.ingramspark.com/Portal/online_retail_partners
https://www.ingramspark.com/

