Var med i vår kommande bok ”Tips från Coachen! ”
-Är du Coach, vägledare eller rådgivare?
-Arbetar du med det du brinner för och vill dela det med andra?
-Har du drömmar om att skriva en bok inom ditt expertområde fast känner du att du saknar
tid och resurser för att ge ut en hel bok själv?
Mindboozt Publications söker dig som vill vara med och tävla med ditt bidrag till
samlingsboken med projektnamnet ”tips från Coachen” Där du kan få möjlighet att bidra
med din expertis, din kunskap och ditt allra bästa tips för att Coacha och hjälpa människor
framåt. Just det här ämnet kan belysas på flera olika sätt och vi ser fram emot att läsa hur du
lyfter fram detta fascinerande ämne.
Mindboozt Publications utlyser därför en tävling där du kan få möjligheten att vara med i en
bok tillsammans med andra inspirerande personer som alla verkar inom Personlig utveckling.
Du kommer alla arbeta efter ett TEMA ”tips från Coachen” där du skriver om ditt bästa tips
ang X och hur du nått ditt resultat tackvare att du använt dig av X och delar med dig om hur
läsaren kan nå sitt bästa resultat. Vilken utbildning du har är inte relevant här utan det som
är viktigt är att du verkar inom området livet på ett eller annat sätt. Att vara med i denna
bok är ett sätt att visa din expertis och varumärke
Känner du att du passar in är du varmt välkommen att delta i Mindboozt Publications tävling
där du kan bli en del av den kommande boken
För att delta:
Innan du skickar in ditt bidrag: Formatet på texten är berättande, tänk som ett samtal med
läsaren där den får möjlighet att förstå vad du förmedlar utifrån tre delar samt om det finns
någon specifik övning läsaren kan göra.
-Så här var det (situationen)
-Det här gjorde jag (Insikt samt aktion)
-Så här är det nu (Vad blev resultatet)
Skriv i Word med 1,5 radavstånd, 12 pkt, Times New Roman och indrag. Använd citattecken
för dialog. Ditt bidrag ska vara minst 10 000 tecken och maximalt 16 000 tecken lång. När du
skickar in ditt bidrag ska det vara rättstavat, korrigerat och så färdigt det går. Manuset får
endast vara märkt med titel tex ”Bli ditt bästa jag”, ”första Hjälpen för kärleken” ”Bli din
egna bästa Vän” eller liknande samt någon av följande Ämnen *Relationer/kärlek,
*pengar/karriär, *Hälsa/Fritid eller *Mindset/attityd. Mindboozt Publications förbehåller sig
rätten att redigera samt tacka nej till bidrag om skäl finns.
Alltså inte ditt namn, yrke eller annan information. Läs igenom ditt Bidrag NOGA innan du
skickar in. Du kan delta i tävlingen med flera bidrag och i första hand kommer vi ta med ett i
boken. Blir du antagen kommer bidraget få ETT korrigeringstillfälle. Du kan du byta namn,
komplettera text och göra ändringar och lägga till presentation av dig och vad du gör.
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Var skickas bidraget?
Bidraget mailas och i ämnesraden skriver du Titel samt Ämne senast 1 januari 2019 kl 23.59
till e-postadress manus@mindbooztpublications.se
Bidrag som kommer in senare kommer inte att läsas
Vad Förväntas av dig?
Blir du antagen betalar du en anmälningsavgift 2 495 kr ex moms som täcker kostnad för
projektledning, redigering, korrekturläsning. Besked lämnas senast 1 februari Faktura
skickas tillsammans med avtal som betalas inom 10 dagar. Maila in ett högupplöst stående
svartvitt porträtt samt presentation av dig enligt mall till admin@mindbooztpublications.se
Mall författarpresentation:
Förnamn Efternamn
Varför har du valt att delta i denna bok?
Vad är din förhoppning med denna bok?
Berätta om något misstag du gjort och vad resulterade det i?
Vad är du mest stolt över i ditt liv?
Allt material till boken skall vara klart senast 1 april och då betalar du startavgift 3 495 kr ex
moms. faktura för 10 böcker à 100 kr st ex bokmoms och frakt. (Vi reserverar oss för ev
prisjusteringar fram till dess boken är klar) Fakturan mailas och skall betalas inom 10 dagar.
Då ingår granskning, sättning, e-konvertering samt omslag och 10 ex av boken, en e-pub för
eget bruk samt din egen del i e-pub. Vill du beställa fler ex av boken för egen försäljning på
tex din hemsida eller eget event kan du köpa dem för 100 kr ex bok moms 6% och frakt.
Om du väljer att avstå din plats i boken av någon anledning skall detta göras skriftligt. Sker
detta efter att avtalets skrivits på förväntas du betala dina kostnader samt att din plats kan
erbjudas till annan deltagare.
Boken kommer marknadsföras online samt i förlagets egna kanaler och finnas till försäljning
via Onlinebokhandel och på abonnemangstjänster samt bibliotek. Varje författare får en
egen pressrelease i samband med boksläpp. Boken kommer finnas tillgänglig som fysisk bok
och listas hos anslutna återförsäljare och som e-bok förutsatt att tillräckligt många bidrag
kommer in i tid. Inget honorar betalas ut till författare. Alla deltagare tar eget ansvar för att
marknadsföra boken i sina egna kanaler och på sin egen ort. samt möjlighet att själv sälja
boken i egen regi. Vid beställning av minst 100 böcker utgår 10 % rabatt. Rek utpris 198 kr.
Boken kan komma att översättas till andra språk samt spelas in som ljudbok. Ytterligare
kostnad för detta tillkommer och nytt avtal skrivs
Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du dessa villkor och kostnader förenade med
detta projekt.
Lycka till! Vi ser fram mot att läsa ditt bidrag
Juryn Mindboozt Publications
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Det här ingår när du blir publicerad i nästa bok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Del i nästa bok ”tips från coachen”
En personlig pressrelease på My newsdesk med över 16000 journalister
Gemensam Pressrelease på My newsdesk
Gemensam presentation på vår hemsida
En gemensam facebooksida för boken
Gemensam sponsrad annons
Annonser via sociala media
Möjlighet att presentera dig och prata i vår monter på Bokmässan 2019
Möjlighet att vara talare på våra event
Egen säljlänk för smidig försäljning av boken direkt till dig
Digital marknadsföringskit för egen marknadsföring
Förmånligt erbjudande vid egen utgivning av bok

Totalt värde från 35 0000 kr
Din investering för bok 5 990 kr ex moms, böcker och frakt

www.mindbooztpublications.se

