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MERÜLJ EL A MEGSZOKOTTÓL 
ELTÉRŐ PUBLIKÁLÁSBAN!

Igen, ingyen!



AMBICUÓZUS, de oly EGYSZERŰ

ISBN 
számmal 
látjuk el 
könyvét

ISBN

Tartsa meg 
szellemi 
tulajdonát

©

Élvezze jelentős 
kedvezményeinket 
könyvesboltjainkon 
keresztül

%

Saját borító 
tervezés

Jogdíj 
szerzése 
az eladott 
példányok 
után

Könyve 
világszerte 
elérhető

Ingyenes 
publikálás

Ingyenes

Könyve 
árának 
rugalmas 
kezelése

€



TERMÉKJELLEMZŐINK

Könyve eljut a 
vezető nemzetközi 
könyvforgalmazókhoz 40 
országban.

Print to order (PTO) – egy 
technológia, amely lehetővé teszi 
számunkra egy gyors, hatékony 
és mindenekelőtt környezetbarát 
nyomtatást.

Lelkes csapatunk segítségére 
lesz az egész publikáció során.

KÖRNYEZETBARÁT 
NYOMTATÁSI 
TECHNOLÓGIA

GLOBÁLIS 
MARKETING

TÖBBNYELVŰ 
PROFFESZIONÁLIS  
TÁMOGATÁS
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AMI MIATT A HAGYOMÁNYOS 
KIADÓK NEM KEDVELNEK MINKET:

Ingyenes 
kiadást
kínálunk:

Egyetlen forintot sem 
számítunk fel önnek egy 
nemzetközi szintű publikálásért 
és terjesztésért. 

A mi üzleti modellünk zavaró 
az egész kiadói ipar számára, 
hiszen náluk megszokott dolog, 
hogy igen nagy összegű díjat 
számolnak fel a tudományos 
írásokkal rendelkező 
szerzőknek.  
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Fontosnak tartjuk, hogy a 
szerzőket aktívan kontaktáljuk, 
amennyiben publikálni 
szeretnénk munkájukat. 
Ez nem igazán elfogadott 
a hagyományos kiadói szektorban. 
A legtöbb ember tartja magát ahhoz 
a közhelyhez, hogy a kiadónak 
azt a szerzőt kell választani, 
aki minden bizonnyal nagyobb 
célközönséget érhet el! Részünkről 
ez biztosan nem így van!

Szerzőinket 
aktívan 
kutatjuk:



Több mint 7 országban jelen 
vagyunk és több mint 15 nyelven 
publikálunk. Az Oroszországi 
Vlagyivosztoktól, az Argentína béli 
Patagóniáig biztosítjuk a lehetőséget 
szerzőinknek, hogy publikálják 
munkájukat és hatalmas értékesítési 
hálózatunkban jelen legyenek 
szerte a világon. A kiadók gyakran 
kis térben szeretnek mozogni, mi 
ezt semmiképp nem így gondoljuk!

Nincsenek 
rejtett 
szándékaink:

Nem tartjuk 
szerzőinket rövid 
pórázon:

Nagyban 
gondolkodunk:

Gyakran ér minket az a kritika, 
hogy kiadónk nem biztosít 
lektorálást. Tény, hogy a lektorálás 
gyakran félrevezető, a cenzúra 
mechanizmusa által. Így a lektorálás 
nem mindig jelent jobb minőségű 
tartalmat. Ha az egyetemi bizottság 
értékelte már munkáját, akkor 
rendelkezik a megfelelő minőséggel 
ahhoz, hogy megjelenhessen. 
Hiszünk az információ szabadságban 
és, hogy minden szerzőnek meg kell 
adni az esélyt, hogy kutatása piacra 
kerülhessen minden cenzúra nélkül.

Kiadó szerződésünk szabadságot 
biztosít, kötöttségek nélkül. Amikor 
velünk publikál, ön csak azt 
engedélyezi számunkra, hogy 
publikáljuk és terjesszük munkáját, 
de bármikor megjelentetheti máshol 
is, mivelhogy továbbra is ön a szerzői 
jog tulajdonosa. 
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KEZDŐ LÉPÉSEK

Vásároljon nyomtatott 
példányokat, óriási 
kedvezménnyel, ha 
szeretne

1. LÉPÉS 2. LÉPÉS 3. LÉPÉS 4. LÉPÉS
(választható)

Küldje el 
kéziratát egy 
kiértékelésre

A jóváhagyást 
követően egy 
szerződést 
küldünk önnek, 
néhány napon 
belül

Hozzon létre egy 
könyv projektet online 
oldalunkon



A MI VILÁGMÉRETŰ 
ÉRTÉKESÍTŐ HÁLOZATUNK

világszerte bárhová házhoz szállítjuk könyveinket 
kapcsolatban állunk a helyi forgalmazókkal 40 országbanMi



MÁR TÖBB MINT 
150,000 SZERZŐ BÍZIK 
SZOLGÁLATUNKBAN

Csatlakozzon hozzánk!



AHOGY SZERZŐINK LÁTJÁK

Az Európai Kiadási Egyetem felvette
velem a kapcsolatot, miután láttak egy
cikket, ami az e-learning-ről szóló
projektnek volt a része. Nagyon
odafigyelnek a tartalomra.
Nem vakon publikálnak! Az Európai
Egyetemi Kiadványok pénzügyi, illetve
a szerzői jogok feltételei nagyon is
korrektek. Igazi élmény volt velük
dolgozni, és valószínűleg visszatérek
még az oktatási kérdésekhez!

A Turizmus és Szaktanácsadás, illetve a 
Congo Köztársaság Tiszteletbeli 
Minisztere "Bevallom, eleinte nem 
éreztem biztonságosnak, hogy abból a 
nagy távolságból dolgozzak olyan 
emberekkel, akiket még sohasem láttam, 
sohasem ismertem, mégis rájuk volt 
bízva a könyvem szerkesztése. De végül 
láttam, hogy a közreműködésük kiváló 
volt. Nagyon értékeltem a 
professzionalizmusukat. Csak ajánlani 
tudom a többi írónak, hogy felfedezzék a 
modern szerkesztés cégét, az 
OmniScriptum-ot."

Dr. Roy Damary
Finance and Entrepreneurship

Elvis Mutiri Wa Bashara 
RDC : les opportunités 
d'investissements dans le tourisme

A Robert Kennedy Kollégium 
Üzleti Tanulmányainak 

Igazgatója; Svájc

A Turizmus és Szaktanácsadás, 
illetve a Congo Köztársaság 

Tiszteletbeli Minisztere

Észtország egykori 
miniszterelnöke

A Hassan II Egyetem 
Professzora, Morocco

Andres Tarand
Tornadoes in Estonia

Bennis Jaouad 
Communication des 
organisations au Maroc Ki kell, hogy fejezzük hálánkat az

OmniScriptum Kiadónak a precíz és
rugalmas közreműködésükért. A
“Tornadoes in Estonia” című könyv
pontosan abban az időpontban lett
publikálva és kiszállítva, amelyben a
szerkesztők eltervezték. Ez volt az
első alkalom, amikor úgy adtunk ki
egy könyvet, hogy csak írásbeli
kapcsolatunk volt a kiadóval, viszont
ez arra ösztönzött, hogy
ezen az úton haladjunk tovább.

A publikációs tapasztalatok a
munkánkkal kapcsolatban az
OmniScriptumnál egy élmény,
több okból is: a nyomtatási minőség és
a kérések teljesítésének hihetetlen
sebessége mellett, az író személyes
segítséget kap mindenben ami csak a
könyv kiadásával kapcsolatos.
Elmondhatom, én megtapasztaltam
az OmniScriptum hatékonyságát.

https://www.morebooks.de/store/gb/book/rdc-:-les-opportunit�s-d-investissements-dans-le-tourisme/isbn/978-620-2-28267-3
https://www.morebooks.de/store/gb/book/finance-and-entrepreneurship/isbn/978-620-2-26478-5
https://www.morebooks.de/store/gb/book/tornadoes-in-estonia/isbn/978-3-8417-4525-5
https://www.morebooks.de/store/gb/book/communication-des-organisations-au-maroc/isbn/978-3-330-80492-0


NÉMETORSZÁG

SZERKESZTŐSÉGI IRODÁK

LETTORSZÁG

MAURITIUS

BRAZÍLIA

MOLDOVA
ROMÁNIA

MAROKKÓ

ALGÉRIA
TUNÉZIA EGYIPTOM

DÉL-AFRIKA

MOZAMBIK

MALAJZIA

OROSZORSZÁG

KÉPVISELŐ SZERKESZTŐK

MEXIKÓ

KOLUMBIA

HONDURAS

ARGENTÍNA

URUGUAY

TAJVAN

ITT 
TALÁLHAT 
MEG MINKET {



facebook rajongó

szerző

cím 
katalógusunkban

Több mint

Több mint 150,000

100,000

Több mint

200,000

MENNYIRE NAGYOK VAGYUNK?



TALÁLKOZZON VELÜNK A
 FRANKFURTI KÖNYVÁSÁRON



KÜLDJE BE A MUNKÁJÁT ITT

KÉSZEN ÁLL EGY KIHÍVÁSRA?

https://www.blessedhope-publishing.com/cover_playgrounds?locale=hu
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