प्रति,
प्रकाशक व लेखक
स.न.
विषयः अमेझॉन व फ्ललपकार्ट वर आपली पुस्तके / प्रकाशने ववतररत करण्याबाबत
अमेझॉन व फ्लिपकार्ट या दोन ऑनिाईन तवक्री माध्यमाांिून पुस्िकाांचे तविरण व तवक्रीची सेवा सांगणक प्रकाशनने
सुरू केिी आहे. आपल्या प्रकाशनाची पुस्िकेही आम्ही ऑनिाईन तविरणासाठी घेऊ इफ्छििो. त्या सांबांधीचा
िपशीि पुढीिप्रमाणे आहेेः
संगणक प्रकाशनाच्या माध्यमातून अमेझॉन व फ्ललपकार्ट वरील ऑनलाईन पुस्तक ववक्री योजनााः
कोणासाठी, कशासाठी?
•

अमेझॉन व फ्लिपकार्ट वर पुस्िकाांछया तवक्रीची व्यवस्था करणे अनेक प्रकाशकाांना अनेक कारणाांमुळे
शक्य होि नाही. अशा प्रकाशकाांची पुस्िके अमेझॉन व फ्लिपकार्ट वर उपिब्ध व्हावीि, व भारिभरछया
वाचकाांना िी सहजपणे ममळावीि यासाठी ही योजना आहे. जे प्रकाशक स्विेः अमेझॉन वगैरेवर तवक्री
करिाि िेही स्विेःची तवक्री चािू ठे वून अमधक प्रचारासाठी सांगणक प्रकाशनछया तवक्री योजनेि सहभागी
होऊ शकिाि.

ही योजना नेमकी काय आहे?
•
•

•

•

•
•

प्रकाशकाांनी आपल्या पुस्िकाछया प्रत्येकी फक्त तीन प्रती तवक्रीसाठी द्यावयाछया आहेि. त्या िीन प्रिींची
तवक्री झाल्यानांिरच पुढीि पुस्िके द्यावयाची आहेि.
अमेझॉन व फ्लिपकार्ट वरीि पुस्िक तवक्रीसाठी तवशशष्ट पद्धिीने पॅकेजजिंग करावे िागिे, िसेच ऑनिाईन
प्रतक्रया वेळेि पूणट करणे आवश्यक असिे. त्यासाठी होणारा खचट सांगणक प्रकाशन सोसिे. िो
प्रकाशकावर र्ाकिा जाि नाही.
या तवक्री प्रतक्रयेि अमेझॉन व फ्लिपकार्ट याांचा कममशन शेअर व सेवा चाजट सुमारे २० र्क्के असिो. त्या
खेरीज पुस्िकाांवर वाचकाांना तनदान १० र्क्के मिस्काऊांर् ऑफर करावा िागिो. त्या ऑफरमुळे तवक्रीिा
स्वाभातवकच चाांगिी चािना ममळिे. अशा प्रकारे तवक्रीिीि सुमारे ३० र्क्के शेअर बाजूस पिि असिो.
पुस्िक कुररयरने पाठवण्याचा खचट अमेझॉन – फ्लिपकार्ट घेिाि. िो एका पुस्िकामागे सरासरी तकमान ४०
रूपये पििो. िो खचट अमेझॉन व फ्लिपकार्ट छया वेबसाईर्वर पुस्िकाछया ककिंमिी बरोबर वेगळा दाखवून
िो ग्राहकाकिू न घेििा जािो. काही प्रकाशक हा पाठवण्याचा खचट सोसण्यास ियार असिाि, व त्यामुळे
ग्राहकािा िे पुस्िक िातपि ककिंमिीि घरपोच ममळिे. अथाटि, पाठवण्याचा कुररयर खचट स्विेः सोसायचा
की ग्राहकावर र्ाकायचा याििा पयाटय प्रकाशक तनविू शकिो.
सांगणक प्रकाशन या व्यवहाराि फक्त १८ र्क्के कममशन स्विेःसाठी ठे विे, व त्यािूनच पॅकेजजिंग,
ऑनिाईन कायटपद्धिी वगैरेचा खचट भागविा जािो.
थोिक्याि, वर उल्िेखखिेिे (बाजूस पिणारे) ३० र्क्के व सांगणक प्रकाशनाछया सेवेचे १८ र्क्के असे
ममळू न एकूण ४८ र्क्के कममशन प्रकाशकाने सांगणक प्रकाशनिा द्यावयाचे व उवटररि ५२ र्क्के तवक्रीची
रक्कम ममळवायची अशी ही योजना आहे.
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पुस्िक तवक्रीचा िपशीि दर बुधवारी, म्हणजे दर आठवड्यािा प्रकाशकािा ईमेिने कळतवण्याांि येिो.
त्यामुळे पुस्िकाची तवक्री झािी असेि िर प्रकाशकािा िाबििोब त्याची मातहिी ममळिे. तवक्री झािी
नसिी िरी शून्य तवक्रीचा ररपोर्ट पाठविा जािो.
तवक्रीची रक्कम अमेझॉन – फ्लिपकार्ट याांचेकिू न साधारणिेः १२ ददवसाांि येिे. कारण पुस्िकाची
मििीव्हरी झाल्यानांिर िी मििीव्हरी काही कारणाने ‘ररजेक्र्’ करण्याची व ररफांि घेण्याची मुभा ग्राहकािा
असिे. त्यामुळे तवक्रीनांिर काही अवधी ‘ररजेक्शन होिे की नाही’ यासाठी थाांबून मगच तवक्रीची रक्कम
अमेझॉन ककिंवा फ्लिपकार्ट किू न जमा होिे.
सांगणक प्रकाशन दर मतहन्याछया २८ िारखेस एकूण तवक्रीचा िपशीि ईमेिने व तवक्रीची दे य रक्कम बँक
ट्रान्सफरने प्रकाशकाछया खात्याि जमा करिे.
या योजनेि पुस्िकाछया फक्त तीन प्रती सांगणक प्रकाशनिा द्यावयाछया असल्याने प्रकाशकािा मोठी
जोखीम नसिे. खेरीज ददिेल्या िीन प्रिी परि घेण्याची मागणी प्रकाशकाने केल्यास कामाछया िीन
ददवसाि त्या परि पाठवण्याची व्यवस्था सांगणक प्रकाशन करिे. अशा सवट उभयपक्षी व्यवहाराछया अर्ींचा
व्यवहार िेखी MOU द्वारा केिा जािो.
या सांदभाटि अमधक मातहिीसाठी सांगणक प्रकाशनचे ePublisher श्री. तवश्वनाथ खाांदारे याांचेशी
९९८७६४२७९१ या मोबाईि व व्हॉर्सअप नांबरवर कृपया सांपकट साधावा.

भारत सरकार कडे पुस्तकाची ISBN नोंदणी करण्यासंबंधी
ऑनिाईन तवक्री करण्यासाठी पुस्िकाचा भारि सरकारकिे नोंदणी झािेिा ISBN क्रमाांक आवश्यक असिो.
आपल्या पुस्िकाांची ISBN नोंदणी झािी नसल्यास आपण िी करावी अशी तवनांिी आहे. ISBN छया नोंदणीची सोय
भारि सरकारने ऑनिाईन व मोफि उपिब्ध केिी आहे. या सांदभाटिीि अमधक मातहिी अथवा त्या सांदभाटि काही
अिचण असल्यास मोफि मागटदशटन आम्ही दे िो. त्यासाठी उपरोल्िेखखि दूरध्वनीवर अवश्य सांपकट साधावा. काही
कारणाने, आपल्या पुस्िकाांछया ISBN नोंदणीचे काम आपल्यािा आऊर्सोसट करायचे असेि िर त्यासाठी प्रति
पुस्िक नाममात्र रू.३५/- असा दर आहे.
ऑनलाईन ववक्रीची जावहरात व प्रसार
सांगणक प्रकाशनािफे जी पुस्िके तवक्रीसाठी अमेझॉन व फ्लिपकार्ट वर उपिब्ध आहेि त्याांची जातहराि िशिि
माशसक, सोशि मममिया व अन्य माध्यमाांिून करण्याचे तनयोजन आहे. आपणही आपल्या जातहरािींि आपिी
पुस्िके अमेझॉन वगैरे वर उपिब्ध असल्याची घोषणा जरूर करावी.
आपल्या प्रकाशनाची पुस्िके वरीि योजनेंिगटि ऑनिाईन तवक्रीसाठी ममळावी अशी तवनांिी आहे.
धन्यवाद.
आपिा,
सांगणक प्रकाशन साठी

तवश्वनाथ खाांदारे
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सांजय बाांदेकर
प्रमुख व्यवस्थापक
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