PROJE NUMARANIZ __________________________________
Birinci adımın başlaması ile birlikte size bir adet proje numarası verilecek ve
yazışmalarınızın konu kısmında bu numarayı kullanacaksınız.

ADIM ADIM YAYIN
1. ADIM: TERCÜME VE GÖNDERİM
TERCÜME 4-8 hafta
Kitabınızın İngilizceye tercüme edilmesi gerekiyor. Bu konuda Cağaloğlu ekibi size yardımcı
olacak. Kitabınız İngilizce ise editör yal hizmet
sunulacak. Bu hizmet yazarın isteğine bağlıdır.
ONLINE SUNUM
Bize kitabınızla ilgili bilgileri göndereceksiniz.
Bunu biz Amerika’da ki yayın için hazır hale getireceğiz ve Amerika’daki yayıncıya sunacağız.
ÖN İNCELEME 1 hafta
Eserinizin ön incelemesi yapılacak ve eksik bilgiler varsa sizden istenecek. Eserinizin aynı zamanda telif hakları (copyright) araştırması yapılacak.
EDİTÖRYAL SERVİSİ 1-2 hafta
Editöryal hizmetler yazarın isteği doğrultusunda
yayınevi editörleri tarafından yapılır. Bu hizmet
ekstra maliyete tabidir. Bu konuda Cağaloğlu sizi
bilgilendirecek.
KAPAK DİZAYNI 1-2 hafta
Kapak dizaynı Cağaloğlu tarafından yazarın istediği doğrultuda yapılır.

2. ADIM: EDİT/YAPIM
Çalışma arkadaşlarımız kitabınızın yapım aşaması ile ilgili olarak sizi bilgilendirecek.
DİZAYN 2-3 hafta
Çalışma takımı kitabınızın elektronik ve hard
cover versiyonu için dizayn çalışması yapacak.
İNCELEME & GÖZDEN GEÇİRME 1-2
hafta
Kapak ve iç dizayn yapıldıktan sonra kitap
materyalleri e-mail ile incelemeniz için size
gönderilecek. İncelemeniz sonrası gerekli
değişiklikler varsa bunu size gönderilecek
formda belirteceksiniz.
ONAY 2-3 iş günü
İnceleme bittikten sonra size bir adet onay
dosyası gönderilecek. Bunu elektronik imza
ile onaylayıp bize göndereceksiniz.
KALİTE KONTROL 1-2 İŞ günü
Sizin onayınızdan sonra baskı öncesi yayınevi
son kez kalite kontrolü yapacak.
PAZARLAMA (MARKETING)
Kitabınız için Cağaloğlu ekibi sizinle irtibata
geçerek Amerika ve diğer ülkelerde kitabınızı
tanıtımı ve satışı konusunda sahip olabileceğiniz marketing kanal opsiyonlarını sunacak.
Bu opsiyonlar ekstra maliyete tabidir.

3. ADIM: BASKI
BASKI HAZIRLIK 1-2 hafta
Hazırlanan materyaller baskı için makinaya
gönderilecek. Kitabınız dağıtım için hazır olacak.
RETAIL DAĞITIM 4-6 hafta
Kitabınız satış için Amazon, Barnes & Noble
(bn.com) gibi dünya genelinde kitap satışı yapan yüzlerce online satış sitesine gönderilecek
ve buralardan kitabınız satışa sunulacak.
DİJİTAL DAĞITIM 4-6 hafta
Kitabınız aynı zamanda dijital kitap (e-kitap)
olarak ta hazırlanacak ve Apple, Nook, Kindle, Kobo gibi onlarca elektronik makinalarda
satılabilecek ve okunabilecek.
KİTAP 1-2 hafta
Sonrası hazır hale gelen kitabınız sizin adresinize gönderilecek. Daha fazla kitap için bizimle irtibata geçerek veya yayınevi sayfasından
sipariş ederek elde edebileceksiniz.
GLOBAL SATIŞ 1-2hafta
Basılan kitap sizin tarafınızdan onaylandıktan
sonra, kitap dünya genelinde 10.000 üzerinde
online kitap satış sitesinde satışa sunulacak.
www.cagaloglu.com

