SÅ MEGET SPARER DU MED BOOKBOX
Med bookbox® sparer du store kapitalbindinger, undgår overproduktion og brænder dermed ikke inde med trælse
restoplag til makulering. Vi vil gerne vise dig, at der er noget om snakken. Derfor viser vi dig her nogle eksempler:
EKSEMPEL 1 - SOFTCOVER
Du trykker 1.000 stk. s/h bøger, 200 sider, A5, 100 g Munken Cream, softcover.
Efter 2 år løber salget ud, og du kasserer 300 bøger. Totalt salg 700 bøger.
Alm. tryk
Trykpris
Fragt til distributør
Lagerleje (2 år)
Forrentning af kapital
Lageradm. hos distributør
Makulering
Oprettelse hos bookbox
Samlede omkostninger
Omkostning pr. solgt bog

bookbox
* 14.530 kr.
450 kr.
1.080 kr.
960 kr.
1.216 kr.
650 kr.
0 kr.
18.886 kr.
26,98 kr.

Besparelse
* 10.500 kr.
0 kr.
182 kr.
0 kr.
835 kr.
0 kr.
295 kr.
11.812 kr.
16,87 kr.

7.074 kr.
10,11 kr.

*Alm. tryk: *14,53 kr./stk. x 1.000 bestilte eksemplarer = 14.530 kr. - bookbox®: 15 kr./stk. x 700 solgte eksemplarer = 10.500 kr.

EKSEMPEL 2 - SOFTCOVER MED FLAPOMSLAG
Du trykker 1.000 stk. s/h bøger, 240 sider, 140 x 220 mm, 90 g offset med 75 mm flapper.
Efter 2 år løber salget ud, og du kasserer 500 bøger. Totalt salg 500 bøger.
Alm. tryk
Trykpris
Fragt til distributør
Lagerleje (2 år)
Forrentning af kapital
Lageradm. hos distributør
Makulering
Oprettelse hos bookbox
Samlede omkostninger
Omkostning pr. solgt bog

bookbox
* 16.880 kr.
450 kr.
1.080 kr.
960 kr.
1.216 kr.
650 kr.
0 kr.
21.236 kr.
42,47 kr.

Besparelse
* 9.300 kr.
0 kr.
182 kr.
0 kr.
835 kr.
0 kr.
295 kr.
10.612 kr.
21,22 kr.

10.624 kr.
21,25 kr.

*Alm. tryk: * 16,88 kr./stk. x 1.000 bestilte eksemplarer = 13.070 kr. - bookbox®: 18,60 kr./stk. x 500 solgte eksemplarer = 9.300 kr.

EKSEMPEL 3 - HARDCOVER
Du trykker 500 stk. s/h bøger, 200 sider, 170 x 240 mm, 80 g Munken Cream, hardcover og får produceret et genoptryk på 500 stk.
Efter 2 år løber salget ud, og du kasserer 300 bøger. Totalt salg 700 bøger.
Alm. tryk
Trykpris
Fragt til distributør
Lagerleje (2 år)
Forrentning af kapital
Lageradm. hos distributør
Makulering
Oprettelse hos bookbox
Samlede omkostninger
Omkostning pr. solgt bog

bookbox
* 30.140 kr.
900 kr.
1.080 kr.
960 kr.
1.216 kr.
650 kr.
0 kr.
34.946 kr.
49,92 kr.

Besparelse
* 16.800 kr.
0 kr.
182 kr.
0 kr.
835 kr.
0 kr.
295 kr.
18.112 kr.
25,87 kr.

16.834 kr.
24,05 kr.

*Alm. tryk: *30,14 kr./stk. x 500 bestilte eksemplarer x 2 = 30.140 kr. - bookbox®: 24 kr./stk. x 700 solgte eksemplarer = 6.500 kr.

Priserne er sammenlignet med inkjettryk fra egen produktion.
Priserne er oplyst ex moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

