
BoD Comfort – Forfatter
Ordre

Dine oplysninger som kontraktpartner for BoD

Fornavn: 

Efternavn: 

Gade, husnummer: 

Postnummer, by, land: 

Telefon i dagtimerne: 

E-mail: 

Oplysninger om bogformat

Vælg mellem forskellige formater målt i bredde x højde:

For paperback, spiralbøger og hardcover

Standardformater:

 12,0 x 19,0 cm
 13,5 x 21,5 cm

 14,8 x 21,0 cm
 15,5 x 22,0 cm

 17,0 x 22,0 cm
 17,0 x 17,0 cm

 21,0 x 15,0 cm
 (Bredformat)

Storformater:

 19,0 x 27,0 cm
 21,0 x 21,0 cm

Maxiformat:

 21,0 x 29,7 cm

Gem venligst denne PDF på din computer, før du udfylder den.

Mange tak, fordi du har valgt at udgive din bog gennem BoD. Send venligst denne ordre sammen med
forfatterkontrakten (hvis den ikke allerede er underskrevet) i underskrevet stand, dit manuskript og alle
nødvendige dokumenter til BoD.



Oplysninger om indbindingstyper

 Paperback

 Med hvilket omslag?  Mat  Blankt  Strukturpræget

 Hardcover, kacheret

 Med hvilket omslag?  Mat  Blankt  Strukturpræget
 Med hvilken bogryg?  Lige  Rund med bogmærkebånd
 Garnhæftning (kun Premiumtryk) 

 Hardcover med smudsomslag

 Med hvilken indbindingsfarve  Orange  Grå  Grøn
 på permsiderne (efalin)?  Blå  Rød

 Med hvilken bogryg?  Mat  Blankt  Strukturpræget
 Med hvilket smudsomslag?  Lige  Rund med bogmærkebånd
 Garnhæftning (kun Premiumtryk) 

 Hæfte (kun Premiumtryk)

 Med hvilket omslag?  Mat  Blankt  Strukturpræget

 Wire-O (kun Premiumtryk)

 Med hvilket omslag?  Mat  Blankt  Strukturpræget

 Til hvilken butikspris?  kr. (inkl. 25 % moms)

 E-bog: butikspris  kr. (inkl. 25 % moms)

Oplysninger om papir og farve

Antal sider i alt (skal kunne divideres med fire): 

Antal farvesider i bogblokken: 

Farvesidernes placering i bogblokken (f.eks. side 8; 29-32; 47): 
Det er det faktiske sidetal, der er bindende, og ikke den trykte sidenummerering.

Hvilken papirtype?

 Hvid 90 g
 Cremehvid 90 g

 Mat 120 g
 (kun Premiumtryk)

 Fotobrillant 200 g
 (kun Premiumtryk)

Hvilken trykkvalitet?

 Standardtryk
 fint trykresultat, god pris

 Premiumtryk
 lysende farver



Bogen (katalogiseringsinformationer)

Titel: 

Undertitel: 

Forfatternavn: 

Er forfatternavnet et pseudonym?  Ja  Nej

ISBN (13-cifret):  med BoD-ISBN  uden ISBN

OBS! Et ISBN er absolut nødvendigt, hvis titlen skal distribueres via boghandlen.

Nøgleord

Det er valgfrit, om du vil forsyne din titel med et 
antal nøgleord, men det er en god idé at gøre det. 
Du kan angive op til fem nøgleord. Begreberne står 
i rækkefølge med de vigtigste først. Vær opmærk-
som på at retstavningen er korrekt.

Når du forsyner din titel med nøgleord, gør du det 
lettere for dine læsere at finde den, når de søger på 
bestemte begreber eller temaer eller spørger bog-
handleren til råds. Vælg begreber, som ikke allerede 
forekommer i bogens titel eller undertitel, og som 
du mener, giver mening i forhold til værket.

Nøgleord 1: 

Nøgleord 2: 

Nøgleord 3: 

Nøgleord 4: 

Nøgleord 5: 

Eksempel:
Hvis du har skrevet en kærlighedsroman og ønsker at knytte passende begreber til den, udover titel, 
 undertitel og forfatternavn, kan du f.eks. skrive ord som kærlighedsroman, romantik, lidenskab, eller mere 
specielt drømmemand eller drømmekvinde. Det er også relevant at oplyse, hvor romanen udspiller sig, hvis 
stedet eksisterer i virkeligheden.

Særlige ønsker



Send venligst din ordre per mail til info@bod.dk eller per post til
BoD – Books on Demand · Strandvejen 100 · 2900 Hellerup

Tjekliste og underskrift

 Manuskriptet (bogblokken) er gemt i PostScript-, Word- eller PDF-format og leveret som én fil.
 Omslaget er gemt med en opløsning på mindst 300 dpi som PDF-, PostScript- eller TIF-fil.
 Alle illustrationer og skrifttyper (fonte) er integreret i bogblok- og omslagsfilen.
 På bagsiden af omslaget er der et mærke til den stregkode, der skal indsættes af BoD.
 Alle dokumenter og datamedier er entydigt forsynet med forfatternavn og titel.

 Manuskriptet …  er vedlagt.  er modtaget af BoD. 
  sendes med posten.  sendes på e-mail.

 Forfatterkontrakten er vedlagt i underskrevet stand.

Juridisk bemærkning:
Denne ordre indeholder mastering og udarbejdelse af et eksemplar til gennemsyn. Dette bedes du 
godkende ved at indgå denne bogkontrakt, såfremt du anerkender dette som en kontraktmæssig ydelse. 
Korrekturer før godkendelse kan resultere i nye mastering-omkostninger. Ændringer efter godkendelse 
gælder som nyt oplag og kræver indgåelse af en ny bogkontrakt. For denne BoD-ordre  
gælder bestemmelserne i forfatterkontrakten.

1 899,00 kr

Sted, dato: Forfatterens underskrift: 

Sendes ordren per e-mail til BoD, er det ikke nødvendigt med en underskrift. Du får tilsendt en bekræftelse.


	Anrede: 
	Name: 
	Strasse Nr: 
	PLZ Ort: 
	Telefon: 
	Mail: 
	Leipzig 3: Off
	Leipzig 4: Off
	Leipzig 5: Off
	Leipzig 6: Off
	Leipzig 8: Off
	Leipzig 7: Off
	Leipzig 10: Off
	Leipzig 12: Off
	Leipzig 11: Off
	Leipzig 9: Off
	Leipzig 24: Off
	Leipzig 34: Off
	Leipzig 33: Off
	Leipzig 32: Off
	Leipzig 25: Off
	Leipzig 37: Off
	Leipzig 36: Off
	Leipzig 35: Off
	Leipzig 42: Off
	Leipzig 41: Off
	Leipzig 43: Off
	Leipzig 26: Off
	Leipzig 46: Off
	Leipzig 45: Off
	Leipzig 44: Off
	Leipzig 48: Off
	Leipzig 47: Off
	Leipzig 55: Off
	Leipzig 53: Off
	Leipzig 52: Off
	Leipzig 50: Off
	Leipzig 49: Off
	Leipzig 54: Off
	Leipzig 28: Off
	Leipzig 63: Off
	Leipzig 58: Off
	Leipzig 57: Off
	Leipzig 29: Off
	Leipzig 40: Off
	Leipzig 39: Off
	Leipzig 38: Off
	Mail 4: 
	Mail 5: 
	Strasse Nr 2: 
	PLZ Ort 2: 
	Telefon 2: 
	Leipzig 27: Off
	Leipzig 23: Off
	Leipzig 20: Off
	Leipzig 18: Off
	Leipzig 30: Off
	Leipzig 31: Off
	Titel 3: 
	BoD-Nr 3: 
	Autorenname 2: 
	Leipzig 56: Off
	Leipzig 51: Off
	Leipzig 65: Off
	Leipzig 64: Off
	Anrede 2: 
	Anrede 3: 
	Anrede 4: 
	Anrede 5: 
	Anrede 6: 
	Frage 19: 
	Leipzig 15: Off
	Leipzig 16: Off
	Leipzig 17: Off
	Leipzig 19: Off
	Leipzig 21: Off
	Leipzig 60: Off
	Leipzig 61: Off
	Leipzig 62: Off
	Leipzig 66: Off
	Leipzig 59: Off
	Ort Datum 4: 
	Unterschrift 4: 


