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Portal skrojony specjalnie dla Was  Autor�w książek, wyposażony we
wszystko co jest niezbędne w promowaniu siebie, swojego wizerunku/marki,
jako autora/pisarza, jak i promowania, sprzedaży swoich dzieł czy są to
książki papierowe, czy wydania cyfrowe typu ebooki lub audiobooki. 
To rozbudowana oferta  w 90% darmowa. Wystarczy po�więci� minutę, by się
zarejestrowa� i w pełni korzysta� z oferowanych opcji. Rejestracja jest
darmowa… Po założeniu konta otrzymasz wiele ciekawych funkcji.
Oto ich opisy...

W module-zakładce „KSIĘGARNIA
AUTORA” można sprzedawa� swoje
książki tak, jak we własnym sklepie
internetowym bez konieczno�ci jego
zakładania i angażowania własnych
�rodk�w finansowych. Księgarnia ta
posiada ważną funkcję linkowania
do miejsc, gdzie osoba zaintere-
sowana będzie mogła książkę
zakupi� np. w Empiku, stronie
internetowej/blogu lub zaznaczy�
opcje zakupu na portalu
(bezpo�rednio od Autora). 
Każdą wystawioną ofertę można
r�wnież „linkowa�” bezpo�rednio na
portale społeczno�ciowe.

Na STRONIE GŁ�WNEJ można
umieszcza� artykuły, posty, grafiki
do slidera o tre�ciach promo-
cyjnych. Post taki należy przypisa�
do kategorii tematycznej. Je�li nie
ma interesującej Ciebie kategorii to
ją stworzymy.

Kolejny dział sprzedaży działający
niezależnie od Księgarni to "sklep"
z ofertą cyfrową - przeznaczony do
sprzedaży zar�wno eBOOK�W oraz
AUDIOBOOK�W z wieloma fun-
kcjami sprzedażowymi. Posiada
funkcje linkowania do �r�deł (np.
Empik, Allegro czy własna Strona.)

Wszystkie moduły
oprócz Reklam
są DARMOWE

Możliwo�� wystawiania oferty na
wykonanie ZLECENIA o szerokim
wachlarzu tematycznym związanym
z literaturą oraz z procesem
wydawniczym i nie tylko.



W dziale „RABATY” w spos�b
prosty można wystawia� promocje,
stosowa� kody rabatowe - służące
do zakupu książek - kt�rych
wysoko�� i czas realizacji sami
okre�limy.  Tak automatycznie
wygenerowany przez system
indywidualny, unikatowy kod - po
pobraniu na maila dana osoba
może zrealizowa� np. na
spotkaniach Autorskich co zapewne
przyczyni się do zwiększenia
frekwencji…Może by� też formą
prezentu w postaci wydrukowanego
Vouchera, karty podarunkowej itp.

W zakładce „GALERIA” można
wystawi� w spos�b graficzny np.
całą kolekcję swoich książek czy
dokumentując miejsca własnych
spotka� autorskich, prezentowa�
plakaty i wiele innych form
graficznych.

Dla szerszej grupy  reklamodawc�w
przygotowali�my wiele miejsc na
reklamę display na wszystkich
stronach Portalu. Opcja z wieloma,
darmowymi promocjami. 

W dziale „PISARZE POLSCY” – to najważniejszy dział, w kt�rym można
dokona� Wpisu Autorskiego, jako Pisarza/Pisarki - promując tym samym
swoje nazwisko czy pseudonim literacki oraz pokaza� cały sw�j dorobek
literacki. To taka WIZYT�WKA PISARZA do kt�rego poprowadzi
odpowiednia subdomena z własną „marką”

Ważną funkcją są „RECENZJE”
lub WYWIADY (wybrane przez
"własnego" autora-dziennikarza-
recenzenta). Można r�wnież
skorzysta� z profesjonalnego
Recenzenta Portalu. Oczywi�cie
chodzi nie tylko o materiał  oparty
na tek�cie pisanym, ale r�wnież,
jako forma multi-medialna typu:   
PODCASTY, FILMY z YT czy
WEBINARY...

Portal posiada opcje „FORUM”, 
gdzie  tematy sami Pa�stwo propo-
nujecie w interakcji ze swoimi
czytelnikami. Na Portalu można
r�wnież wystawia� „ANKIETY”,
przygotowa� konkursy itp… 

Ciekawa opcja oznaczona na
Portalu, jako „KALENDARZ
WYDARZE�”. Jest to prosta, ale
skuteczna forma informowania o
ważnych wydarzeniach literackich
np. premierach, spotkaniach
autorskich itp... Posiada
możliwo�� wstawiania tekstu oraz
grafiki. Trudno ja przeoczy� w
centralnej czę�ci Portalu
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