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ÖZELLİKLERİMİZ

Kitabınız, tam 40 ülkenin önde 
gelen dağıtımcılarına teslim 
edilmektedir.

Sipariş Üzerine Baskı (SÜB) hızlı, 
rasyonel ve herşeyden önce 
çevreye zarar vermeyen bir 
teknolojidir.

Özverili ekibimiz tüm yayın 
süreci boyunca size destek 
olacak.

ÇEVRE 
DOSTU BASIM 
TEKNOLOJİSİ

KÜRESEL 
PAZARLAMA

ÇOK DİLLİ
PROFESYONEL
DESTEK



nedeni:
KLASIK YAYINCILARIN BIZDEN 
NEFRET ETMELERININ

Ücretsiz 
yayın 
sunuyoruz:

Çalışmaların uluslararası 
düzeyde yayınlanması ve 
dağıtılması için yazarlardan 
bir kuruş para istemiyoruz. 
Klasik yayıncılık modeline 
göre bir eseri yayınlamak 
için yazarlardan ön ödeme 
alınmaktadır.

1

2
Böylelikle yazarlarımız çok 
aktif olarak bizden bilgi aldığı 
gibi biz de kendilerine bilgi 

aktarımında bulunabiliyoruz. 
Bu yaklaşım, tutucu yayıncılık 
sektöründeki görgü kurallarına 
uymamak demek. İnsanların 
çoğu, ‘’eserlerin yazımında 
büyük emek veren yazarlar 
yayıncıların peşinden koşmalı’’ 
klişesine inanır.  Bu klişeler 
kesinlikle değerlerimizin bir 
parçası değildir!

Yazarlarla aktif 
olarak bağlantı 
kuruyoruz:5



7’den fazla ülkede faaliyet 
göstermekteyiz ve 15’ten fazla 
dilde yayın yapıyoruz.
Rusya’nın Vladivostok’undan 
Arjantin’in Patagonya’sına kadar; 
yazarlara, basımın ve dünyanın 
dört köşesine yayılan geniş dağıtım 
ağımızda dağıtımın tüm yollarını 
sunuyoruz. 
Yayıncılar genellikle işlerini küçük 
ve kapalı bir çevrede tutmayı sever, 
ama bu kesinlikle bizim izlediğimiz 
yön değil!

Hiçbir gizli 
gündemimiz yok:

Yazaralrımızı 
hiçbir şekilde 
kısıtlamıyoruz:

Biz büyük şeyler 
görmek isteriz:

Halihazırda akran değerlendirme 
sağlamadığımız için sıkça 
eleştiriliyoruz. 
İşin aslı şu ki, akran değerlendirmeler 
doğrudan sansür mekanizması 
olarak kullanılabilir. Bundan 
dolayı, akran değerlendirmeleri 
çoğu zaman daha kaliteli içeriğin 
göstergesi değildir. 
Çalışmanız tez jürisi tarafından 
bir kere olumlu değerlendirildi ise 
eseriniz yayın için yeterli kaliteye 
sahiptir demek. Biz bilgi özgürlüğüne 
ve herbir yazarın araştırmasını 
sansürsüz olarak piyasaya sürme 
hakkının olduğuna inanıyoruz.

Yayıncılık sözleşmesi tamamen 
açık ve kelepçesizdir.
Sözleşmeyi imzaladığınızda siz 
bize yalnızca çalışmanın yayın ve 
dağıtma iznini veriyorsunuz. Telif 
hakkı sizde kaldığı için çalışmanızı 
istediğiniz zaman başka bir yerde 
yeniden yayınlayabilirsiniz.
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KULLANMAYA BAŞLAYIN

İsterseniz kitabınızdan 
birkaç kopya dev 
indirimler ile satın alın

ADIM 1 ADIM 2 ADIM 3 ADIM 4

Eserinizi 
değerlendirilmesi 
için gönderin

Eseriniz kabul 
edilir ise birkaç 
gün içinde 
size sözleşme 
gönderişlecek

Kitap projesini web 
sitemizde oluşturun



KÜRESEL DAĞITIM AĞIMIZ

kitapları dünyanın her bir tarafına gönderiyoruz
40 ülkenin dağtımcılarıyla çalışıyoruzbiz



150,000’DEN FAZLA 
YAZAR HİZMETLERİMİZE 

GÜVENİYOR

Sİzde bize katılın!



YAZARLAR NE DİYOR

Çalışmamı diğer tanınan bir yayınevinde 
bastırdım. Çok daha hızlı ve becerikli 
çalıştığınızı söyleyebilirim. 
Aslında, Almanya’da iken sizinle 
görüştüğümde size karşı güvenim daha 
da artmıştı.

İlk kitabım üzerinde çalışırken pürüzsüz 
bir işbirliği beni açıkça şaşırttı. 
Danışmanım ile çok memnun kaldığımı 
söylemek isterim.

Profesör Betty Mc Donald Dr. Hans-Rudolf Weiss

Leonid Kormakow Dr. James Ngugi Njuguna
Çok verimli bir işbirliği oldu. Her çıkan 
soruya hızlı, net ve aydınlatıcı cevap 
aldım ve monografim çok kısa bir süre 
içinde yayınlandı. 
Güvenilebilir bir yayınevi olduğunuzu 
eminle söyleyebilirim.

Sizinle çalışmak bayağı keyifli ve 
becerikli bir deneyim oldu. Umarım, 
kitabımda olan yeni bilgiler okuyucular 
için yararlı olur. Tekrar teşekkür ederim.



MAURİTİUS MALEZYA LETONYA  MOLDOVAALMANYA FAS

BURADA 
SİZİN İÇİN {



‘den fazla facebook 
takipçisi

‘den fazla yazar

‘den fazla başlık150,000
90,000

Kataloğumuzda

200,000

BİZ NE KADAR BÜYÜĞÜZ?
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