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Bokimportens nyhetsabonnemang  
 

Tycker du att det är svårt att hålla reda på den engelskspråkiga utgivningen? Lugn, vi 

hjälper er att hålla koll! 

 

Vi gör varje månad ett urval bland nyheterna från de största och bästa förlagen i England 

och USA. Ni får titlarna till rabatterade priser och varje titel skickas ut till er så fort vi får in 

den i lager. Våra nyhetsabonnemang är indelade i pocket och reseguider.  

 

 

Pocket  
Du kan välja att abonnera på en eller flera genrer av pocketböcker så som t.ex. deckare, 

thrillers, skönlitteratur, barn/ungdom - och självklart bestsellers, de bäst säljande titlarna för 

närvarande.  

 

Inom varje genre kan du välja att abonnera på upp till tre nivåer (A, B och C) som anger hur 

bra vi beräknar att en titel kommer att sälja. 

 

Nivå A:  De titlar som säljer bäst inom sin genre. Här ingår välkända författarnamn och 

många av författarna är översatta till svenska. 

 

Nivå B:  Titlar som säljer bra. Här ingår kända författarnamn och mellanstora titlar. 

 

Nivå C:  Titlar som är lite smalare än B-nivån. Denna nivå är främst ämnad för butiker 

som vill ha ett bredare sortiment där nya författare på gång och mer nischade 

titlar ges större utrymme.  

 

 

Reseguider 
Vi arbetar med Lonely Planet som är en av världens mest erkända förlag för resehandböcker. 

Lonely Planets böcker är uppdelade i tre olika typer av guider - City, Country och Pocket 

Guides. 

 

För att underlätta för er så tillhandahåller vi en rankinglista av de 100 bäst säljande 

reseguiderna i Sverige. Nivåerna nedan baseras på denna ranking. 

 

Nivå A – Ranking 1-50 

Nivå B – Ranking 51-75 

Nivå C – Ranking 76-100  
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Hur beställer jag? 
 

 Bestäm vilka format du är intresserad av: pocket och/eller reseguider  

 Välj de genrer du önskar  

 För varje genre väljer du vilka nivåer du vill ha (A, B, C) och fyller i antalet exemplar 

du önskar. 

 

 

OBS!  Om du väljer A betyder det inte att du automatiskt får B och C. Vill du ha det största 

abonnemanget måste du ange önskat antal titlar av både A, B och C. 
 
 

Ett exempel 
 

Genre Nivå A Nivå B Nivå C 

Barn- och ungdomsböcker 3 3 1 

Bestsellers                          2 2 2  

Deckare                                     2 2   

Memoarer/Biografier          2 1  

Film Tie-in               

Politik & Samhälle  1 1   

Romans/Chic lit                 

Science Fiction/Fantasy         1     

Skönlitteratur                            2 1 1 

Svenska författare 2   

Thriller 1   

 

 

I tabellen ovan visas ett exempel på hur en beställning av ett pocketabonnemang skulle kunna se ut.  

 

Här har butiken t.ex. valt att köpa två  exemplar av nivå A, B och C inom genren bestsellers. Detta 

betyder att butiken kommer att erhålla två  exemplar av varje titel som ingår i de olika nivåerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

= Finns ej 



 

 

Förlagssystem AB • Box 30195 • 104 25 Stockholm • Tel 08 657 19 00 • Fax 08 618 34 70  

bokimporten@forlagssystem.se • www.fsbutiken.se 

Uppdaterad 2014-11-11 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnemangsbeställning 
 
 

1. Välj genre 

2. Välj antal nivåer inom varje genre 

3. Fyll i antal ex av titeln inom varje nivå 

 

 

Pocket 
 

Genre Nivå A Nivå B Nivå C 

Barn- och ungdomsböcker    

Bestsellers                             

Deckare                                        

Memoarer/Biografier             

Film Tie-in              

Politik & Samhälle     

Romans/Chic lit              

Science Fiction/Fantasy            

Skönlitteratur                               

Svenska författare    

Thriller                        
 
 
 

 
 
 
Kundnr: _________________________ 

 
 
Bokhandel: _____________________________________________________________ 
 
 

E-postadress: _____________________________________________________________ 
 

 
 
 
Faxa din beställning till 08-618 34 70 


