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Bokpaket i standardmall: omslag • inlaga • isbn • tryck mjukband • limbindning + tilläggstjänster: lektör • språkgranskning • bilder • m.m.

Frågor? Kontakta projektledare Pia Mattzon, mejl: bokpaket@piamaz.se eller mobil: 0733-81 59 68 • Mer info: www.piamaz.se/bokpaket



Bok enligt standardmall, mjuk pärm:
• Format: 148 x 210 mm
• Upplaga: 200 exemplar
• Omfång: 200 sidor + 4 sidor omslag
• Färg: Omslag 4 sidor (fyrfärg) 

           Inlaga 30 sidor (fyrfärg) + svart
• Tryck: Digitaltryck
• Bindning: Limbindning 

Tryckkostnader enligt standardmall:
• Papper inlaga: 80 g Amber graphic: 7 300 kr 

Pris följande 100 ex samtidig produktion: 2 400 kr
• Papper inlaga: 80 g Munken Print white: 7 500 kr 

Pris följande 100 ex samtidig produktion: 2 500 kr

Övriga tryckkostnader:
• Mattlaminat av omslag: 200 ex. 500 kr 

Följande 100 ex. + 125 kr
• Moms tillkommer med 25 % på totalsumman
• Eventuell fraktkostnad tillkommer

Omslag enligt standardmall:
• 1 formprov, 1 bildköp, 1 korrekturrunda
• ISBN-hjälp vid behov
• Tryck-pdf till tryckeriet
• Pris: 3 000 kr exkl. moms, inkl.: 3 750 kr

Omslag normal:
• Flera formprov, bildköp, korrigeringar
• Tryck-pdf till tryckeriet 100 kr
• Pris: 7 500 kr exkl. moms

Inlaga enligt mall + projektledning:
• Sättning enligt mallad layout, val: 2–3 

typsnittsalternativ rubriker/brödtext
• Sättningsprov, 1–2 kapitel
• 1 korrekturrunda, manuell avstavning
• Projektledning bokpaket
• Pris: 8 000 kronor, max 16 timmars 

arbetstid

Du har skrivit en bok – vi gör den!
Har du skrivit en bok som du vill sälja själv 
och/eller ge ut på eget förlag? Vi är ett gäng 
bokälskande producenter som gärna hjälper 
dig på vägen. 

Vi har satt ihop ett bokpaket enligt en standard-
mall för en textbaserad bok, men självklart kan 
vi också lämna offerter för andra typer av böck-
er. Du kanske vill ha ett annat, större format, fler 
sidor, bilder och illustrationer,  osv.



Totalpris fran 18 300 kr + moms!0

Tilläggstjänst språkgranskning:
Prisuppgift lämnas efter inlämnat textprov. 
Granskning på fyra olika nivåer:
• Korrekturläsning av färdigt manus; stav-

ning, böjning, skiljetecken, meningsbygg-
nad.

• Granskning av syfte, mottagare m.m. Ord-
val, innehåll, stilnivå, flyt och tydlighet.

• Granskning och ev. ändring disposition, 
rubriker, layout.

• Omfattande bearbetning/omskrivning för 
att anpassa till nytt syfte eller ny målgrupp.

Tilläggstjänst lektörsläsning:
Tre olika varianter. Priser inklusive moms.
• Förstakapitelanalys: 1 500 kr
• Översiktsläsning = lektörsläsning 

”light”: 3 000 kr
• Lektörsläsning: 600 kr i startavgift + 

74 kr/1 000 ord. Jämförpris: Analys av 
manus 200 sidor A4, 12 pt text Times 
New Roman kostar omkring 7 000 kr.

tryckning • bindning omslag • isbn inlaga • språkgranskning lektörsläsning

Frågor? Kontakta projektledare Pia Mattzon, mejl: bokpaket@piamaz.se eller mobil: 0733-81 59 68

Gyllene Snittet bokformgivning AB

Angivna priser gäller t.o.m. 2017-08-31 
Mer info: www.piamaz.se/bokpaket


