KSIĄŻKA NA ZAMÓWIENIE - WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWEM ASTRUM
• Szukamy firm zainteresowanych współpracą, które chciałyby zlecić nam napisanie książki na temat swojej firmy oraz
produktów.
• Szukamy też firm, które chcą zareklamować  swoje przedsiębiorstwo, kierunki rozwoju, badań.
• Szukamy firm, które chcą opisać i pokazać nie tylko w ulotkach i katalogach, ale w produkcie długotrwałym jakim jest książka
swoje produkty – w naszych, już wydanych lub gotowych do wydania książkach.
• Nasze książki dotyczą tematu szeroko pojętego zdrowia (dbałości o leczenie określonych schorzeń za pomocą grup medy
kamentów, suplementów diety) żywienia, kierunków preferowanych w diecie czy ogólnie w medycynie.
• opiszemy każdy produkt i sprzęt medyczny podnoszący zdrowotność.
Uwaga: Każdą naszą książkę przygotowują specjaliści w branży lub konsultanci.
KSIĄŻKA NA ZAMÓWIENIA DLA FIRM!
Wydawnictwo Astrum, firma z 20 letnim stażem, wydawca ponad 800 tytułów książkowych i multimedialnych specjalizuje się
w pisaniu dla firm książek na zamówienie, tzw. książek dedykowanych. Pracujemy dla firm, których produkty dotyczą szeroko
pojętego zdrowia, żywienia, diet, medycyny itp. Swoją ofertę kierujemy również do producentów leków, suplementów diety,
sprzętów medycznych itp. Koncentrujemy się na budowie pozytywnego wizerunku firmy i efektywności sprzedaży przez profe
sjonalną informację, nie w ulotce, katalogu, ale czymś bardziej trwałym, w tym wypadku w książce. W książkach na zamówienie,
w zależności od zlecenia, opisujemy konkretny produkt lub grupę produktów.
Zajmujemy się też ogólnymi procesami czy produktami, w które zaangażowany jest nasz zleceniodawca, np.:
• Jeśli firma zajmuje się problemem odchudzania, zdrowego odżywiania, ekologią, zdrową żywnością i w związku z tym
produkuje np. środki wspomagające odchudzanie, produkty zdrowego odżywiania, wyroby mleczne, itp. z przyjemnością
przyjmiemy zlecenie na opisanie tych produktów czy też pozytywnych procesów, które te produkty dla pożądanego efektu
powodują.
• Jeśli firma kieruje swoje produkty do konkretnej grupy odbiorców (kobiety, mężczyźni), grup wiekowych (dzieci, seniorzy),
grup zagrożonych chorobą (dla dietetyków itp.), takie zlecenie też wykonamy i napiszemy na zlecenie książkę, uwzględniając
wszystkie te kryteria.
Tworzymy indywidualny tekst książki od A do Zet, z możliwością jej wydrukowania w dowolnej urodzie i nakładzie. Do tego
służy nam zdobyta przez 20 lat  działalności wiedza poligraficzna. Możemy też przygotować i wydrukować stosowne katalogi,
ulotki itp.
Istnieje też możliwość innych form współpracy:
• zakup książek już u nas wydanych, nawiązujących w swej tematyce do działalności firmy, jej produktów itp.,
• różne formy reklamy (wpis, logo, rozdział, zdjęcia produktów, ulotka w środku itp.).
Taką książkę już istniejącą lub napisaną na zlecenie, można oferować firmom, kontrahentom,
podwykonawcom lub po prostu wręczać pracownikom jako prezent.
Nasze propozycje nie wymagają dużego nakładu finansowego, za to mogą przynieść spore korzyści, gdyż nasze po
zycje sprzedają się w nakładach od 2 000 do 100 000 egzemplarzy, dystrybuujemy je w hurtowniach, sklepach specja
listycznych i księgarniach w całej Polsce. Ponadto nasze produkty są również w znanych sieciach handlowych.
Do tej pory, między innymi napisaliśmy, wydaliśmy oraz wprowadziliśmy na rynek następujące książki:
− dla firmy Super Express – około 25 tytułów książkowych – różne tematy, nakłady od 40 000 egz. do 90 000 egz.
− dla firmy HANDSOMEMAN książkę „ZDROWE WŁOSY”, gdzie opisaliśmy nowoczesne metody leczenia
łysienia prowadzone przez w/w firmę, a także produkty tam stosowane.
− dla firmy BIELMAR książkę „TŁUSZCZE ROŚLINNE CZYLI ZDROWIE NA CO DZIEŃ”, opisaliśmy w niej
tłuszcze roślinne oraz produkty tej firmy.
− Dla koncernu farmaceutycznego napisaliśmy książkę – poradnik dla odchudzających się o suplemencie diety
reklamowanym w mediach – nakład od 20 000 egz. do 100 000 egz.
Zapraszamy do współpracy. W sprawie szczegółów prosimy o telefon lub maila.
www.wydawnictwo-astrum.pl
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