Jaké podklady
(soubory
pro tisk
mám poslat)?

Podklady musí vždy obsahovat:
1. pøední stranu obálky knihy
2. zadní stranu obálky knihy
3. vnitøní blok (text, obrázky...)
4. popisek na høbet

3.

Jak je to
s barevností?

V knize mohou být i barevné
obrázky èi ilustrace.

4.

Jaké možnosti mám
pøi výbìru obálky?

Existují dvì základní možnosti:
1. kniha s mìkkou obálkou
2. kniha s tvrdou obálkou

1. laminovaná obálka paperback
2. knižní tuhá obálka s laminací

Jaké možnosti mám
pøi výbìru papíru?

Gramáž papíru není omezená.
Lze vybrat ze standardních:
1. 80g ofset
2. 120g ofset
3. køídový hladký 130g

1. klasický bílý papír
2. silnìjší bílý papír
3. lesklý natíraný papír

jpg, tiff, pdf
jpg, tiff, pdf
pdf, (možno i doc, docx)
doc, docx

Bude se kniha prodávat
pøes eshop?

Pokud budete chtít je to možné,
zašleme Vám smlouvu.

1. bez ISBN
2. ISBN a èárový kód

7.

Jak dlouho trvá výroba
od zaslání podkladù?

Standardnì zašleme výtisky
do 10-ti dnù.

1. na dobírku
2. osobní vyzvednutí v NF

8.

Co musí knížka ještì
obsahovat?

Na druhou stranu knihy je
zvykem umístit tiráž.

© text: autor, 2011
© ilustrace: jméno, 2011
Nakladatel
Tiskárna
1. vydání
ISBN (pokud jej pøidìlíme)

9.

Kam poslat potøebné
podklady o objednat
tisk?

Na stránkách existuje k tomuto
úèelu jednoduchý formuláø. Po
jeho vyplnìní Vám potvrdíme
zda je vše správnì.

www.novaforma.cz
- jak vydat knihu
- objednávka

10.

Kolik zaplatím za vydání
a tisk své knihy?

Cenu výtisku si lze vypoèítat
podle jednoduchého
kalkulaèního programu.

www.novaforma.cz
- jak vydat vlastní knihu
- kalkulaèka

Kontakt:
Nová Forma s.r.o.
tø. 28. øíjna 24
370 01 Èeské Budìjovice

Roman Horák
+420 603 518 948
horak@novaforma.cz

www.novaforma.cz
www.stahujknihy.cz

více info

více info

6.

více info

Obrázky a ilustrace musí
být umístìné ve vnitøním
knižním bloku na místì, kde
se budou tisknout.

více info

5.

1.
2.
3.
4.

více info

2.

více info

(105x148mm)
(148x210mm)
(182x257mm)
(210x297mm)

více info

A6
A5
B5
A4

více info

1.
2.
3.
4.

Napsal jsem knihu
a co dál?

více info

Zvolte si formát (velikost)
knihy.

1.

více info

Postup jak vydat svoji knihu

