Bog
ISBN13-nummer

grafosign.dk

Oprettelsesskema

LetLevering

Titel
Forfatter

Bogen
bliver synlig
for
forhandlerne
og læserne

Pris inkl. moms
Rabat (skriv bogstav)
A = 40%
B = 35%
C = 25%
O = Ingen rabat
Returret: JA eller NEJ

Den bliver
let at
bestille

Flere
titler

Udgiver

Glade
forfattere,
forhandlere
og læsere

Forlagsnavn
Kontaktperson
Adresse

Glade
forfattere

Postnr. + by
Telefon
Email
Reg. + kontonr.
CVR-nummer

Det med småt:
Bøgerne er udgivers ejendom indtil de bliver faktureret til en forhandler.
Månedens omsætning overføres til udgivers konto den 25. i den følgende måned.
DBK tager 25 kr. pr. leveret bog alt inklusivt, og beløbet modregnes i den realiserede omsætning.
DBK har kreditrisikoen på forhandleren, og har ret til at afvise forhandlere med manglende kredit.
Prisen for levering reguleres hvert år den 1. april.
DBK erstatter bortkomne bøger eller bøger beskadiget af DBK til kostpris.
DBK’s kundeservise er til rådighed for udgiver pr. mail eller telefon indenfor normal kontortid.
DBK har ret til at returnere bøgerne (uden omkostninger for udgiver), hvis salget er meget begrænset.
Udgiver kan altid få sit restlager retur uden beregning. Returneringen rekvireres skriftligt (mail).

Mere
salg

Glade
læsere og
forhandlere

Hurtig
levering

Mindre
administration

•

Udfyld oprettelsesskema med
oplysninger om bogen og forlaget.

•

Send en kasse bøger til DBK
(max 33 liter eller ca. 20 kg.)
sammen med det udfyldte
oprettelsesskema.

•

Modtag kvittering for
modtagelse fra DBK.

•

DBK gør dine bøger synlige for alle butikker og internetbutikker incl. forsidebillede

•

DBK modtager ordre fra alle butikker og
internetbutikker

•
•

DBK leverer fra dag til dag

Mindre
portoudgifter

Bedre
økonomi

Tilfredse
udgivere

Mindre
lagerarbejde

Mere
salg

•
Mere tid
til salg og
kunder
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DBK modtager betaling fra butikkerne
(og har risikoen ved manglende betaling)

DBK overfører omsætningen til dig
(minus et gebyr til DBK pr. solgt bog)

•

DBK sender information hvis lageret
er ved at være tomt (under 5 stk.)

•

Du kan følge salg og lager
på www.dbk.dk

Du sender
bøger
til DBK

DBK
modtager
ordre, leverer,
fakturerer og
modtager
betaling

Du
modtager
omsætningen
fra DBK
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