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PoD-palvelut kustantamoille
- Yhteistyössä BoD ja Kirjavälitys
Helsinki, 7. lokakuuta 2016 
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BoD esittäytyy

• Digitaalipainon markkina- ja teknologiajohtaja Euroopassa,  Suomessa 

vuodesta 2007

• Yli 2 000 kustantamoasiakasta

• Manner-Euroopan suurin painohalli : 5 000 m²

• Paino vuorokauden ympäri viidestä seitsemään päivänä viikossa

• Painamme vuosittain yli 3 miljoonaa kirjaa, keskimääräinen painos 1,5 

kirjaa per nimike

• Päivittäinen painokapasiteetti 10 000 – 20 000 kirjaa

• Kansainvälinen toiminta paikallisten kumppanien kanssa. Suomessa 

pitkäaikainen yhteistyö Kirjavälityksen kanssa. Vuodesta 2016 Kirjavälitys 

ja BoD tarjoavat yhteistyössä PoD-palveluja kustantamoille. 

BoD toimii Suomen lisäksi Saksassa, Itävallassa, 

Sveitsissä, Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa. 
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Tarvepainatuksen merkitys kasvaa
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palvelimella
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Miksi tarvepainatus?

• Uusintapainokset. Ei loppuun myytyjä nimekkeitä. Nimekkeet rajattomasti saatavilla. Myös 

Scan on Demand. 

• Ensipainokset pienille painosmäärille ja nimekkeille, joiden menekkiä vaikea arvioida 

ennakkoon.  Eroon varastosta.

• Jälkipainokset ‒ ei tarvetta tehdä päätöksiä lisäpainoksista offsetilla. 

• Riskitön ratkaisu hitaasti liikkuville nimekkeille. 

5
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Tapaustutkimus – kahden saksalaiskustantamon
lisäansio tarvepainatuksella
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Kustantamo A (kaunokirjallisuutta) Kustantamo B (kaunokirjallisuutta)

Nimeke-
määrä

Myytyjä
nimekkeitä

Lisäansio

Tausta
• Aloittivat 2007
• Loppuunmyydyt nimekkeet saataville
• Kirjan elinkaaren pidentäminen

• Aloittivat 2008
• Loppuunmyydyt nimekkeet saataville
• Kirjan elinkaaren pidentäminen

• 78 nimekettä
• 2015: 71 nimekettä myytiin

vähintään kerran

• Yhteensä: 29.600
• 2015: 6.100

• 176.000 €

 Lisäansiota tarvepainatuksen avulla

 Kirjat pysyvät saatavilla

 Turvataan oikeudet

• 277 nimekettä
• 2015: 271 71 nimekettä myytiin

vähintään kerran

• Yhteensä: 87.300
• 2015: 17.600

• 285.500 €

Back
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Tapaustutkimus – PoD vs. Pieni painos

200 kappaleen painos

500 kappaleen painos

3 vuotta

3 vuotta

78 %

98 %

5 vuotta

5 vuotta

53 %

85 %

Varastotilasta käytössä
Lähde BoD

Back



8

Scan on Demand 

Yksi alkuperäinen teos
lähetetään kustantajan
arkistosta BoD:n
skannauspalveluun. 

BoD luetteloi teoksen
→ nimike on taas
kirjakauppojen
tilattavissa. 

Nimike
tilataan
ensimmäisen
kerran.Tilaus skannaus-

palveluun, teos
skannataan.

Painotiedostot
BoD:lle, kirja
painetaan.  

Kirja 
toimitetaan ja 
painomallit 
tallennetaan 
BoD:n
palvelimelle 
tulevia tilauksia 
varten. 

Alkuperäinen 
teos 
tarvittaessa 
takaisin 
kustantajalle. 

Lasku
skannauksesta. 
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Kustantaja Skannauspalvelu BoD

Katalogit/tukut/
jakelukanavat Lukija

Teoksen
metadata
lähetetään
BoD:lle.

Back
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The Long Tail – pitkän hännän hyödyntäminen

Long Tail -
nimekkeiden 
vahva kasvu 
digitalisointi-
projektien ja 
käyttäjien luoman 
sisällön ansiosta.

"Midlistin" 
merkitys 
pienenee, 
marginaalisten 
aiheiden merkitys 
kasvaa

Backlist-
nimekkeiden
liikevaihto kasvaa 
verkkokaupan 
ansiosta.

Back
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Muita tarvepainatuksen tuomia mahdollisuuksia ja etuja

• Mahdollisuus päivittää sisältöä ja luoda henkilökohtaisia sisältöjä. 

• Kokeellinen kirjallisuus – runous, esikoisteokset, marginaaliset aiheet, näköispainokset. 

• E-kirjat saataviksi painettuina.

• Oikeuksien turvaaminen, suhde kirjailijaan. 



11

Kustantamon edut tarvepainatuksesta

1111

• Ei varastointikuluja.

• Ei taloudellista riskiä painokulujen suhteen.

• Ei loppuun myytyjä nimekkeitä. Nimekkeet rajattomasti saatavilla.

• Oikeuksien turvaaminen, tyytyväiset kirjailijat.
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Kustannusten uusi rakenne – Offset vs. Print on Demand

Paino

Jakelu

Varasto & 
logistiikka

Palautukset

Hallinto

Paino

Jakelu

Offset Print on Demand Etuna tarvepainatuksessa: 

• Ei etukäteiskustannuksia

• Ei inventointia

• Ei varastointia

• Ei resurssien hukkaamista
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Joustavat painoratkaisut 
omista vaatimuksistasi ja tarpeistasi riippuen 

Standard – Ink Jet Premium – digitaalipaino

• Mustesuihkupaino rullalta

• Pehmeä- ja kovakantisille kirjoille, joissa 

liimasidonta

• Taloudellinen ratkaisu

• Tekstiä sisältäville kirjoille (m/v), myös 

väripaino mahdollinen 

• Digitaalipaino, yksittäiset paperiarkit

• Väriaineena jauhe

• Mustavalko- ja väripaino, Colour Split

• Korkeimpiin laatuvaatimuksiin

• Tietokirjoille, kuvia ja grafiikoita sisältäville 

kirjoille

20 Xerox Nuvera 288 m/v- ja 10 Xerox iGen väripainokonettaInk Jet –painokone, paino rullalta
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Integroidut jakelu- ja logistiikkapalvelut
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BoD:n paino- ja logistiikkapalvelut Suomessa

• Kirjan metatiedot 
luetteloidaan 
jakelukanavien 
tietokantoihin.

• Kirjat painetaan tilauksen 
jälkeen yhdestä 
kappaleesta alkaen.

• Jakelu kirjakauppoihin ja 
kirjastoille.

jne.

Suomen kirjastot
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Myynti Kirjavälityksen kautta: Toimiva luettelointi ja toimitus

• Ei varastointikuluja

• Suora yhteys 
Kirjavälitykseen

• Nopea toimitus > 3 
kpl varasto 
Kirjavälityksellä 
BoD:n
kustannuksella

Kirjavälityksen tilausten käsittely:

Päivä 0, 12:00
Kirja tilataan 

kaupasta

Päivä 1, 10:00
Kirja lähetetään 

näyte-
varastostamme 
Kirjavälityksestä

Päivä 2, 12:00
Kirja on kaupassa

lukijan 
noudattavissa

Päivä 4, 10:00
Uusi kappale 

saapuu 
Kirjavälityksen 

näytevarastoon

Päivä 2, 09:00
Uusi kappale on 
painettu, sidottu, 

pakattu ja 
lähetetty BoD:lta

Päivä 1, 10:00
Kirjavälitys tilaa 

uuden kappaleen 
näytevarastoon
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Kansainvälinen myynti

• Mahdollisuus myydä nimikettä  USA:ssa, Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. 

• BoD maailmanlaajuisessa yhteistyössä Ingram Content Groupin kanssa.

• Huolehdimme painotiedostojen konvertoinnista kansainvälisten markkinoiden standardien 

mukaisiksi, paino yhdestä kappaleesta alkaen. 
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Nimekkeiden tehokas hallinta

Joustava sisällön lähetys: 

• Lataus FTP-tilille: yksilöllinen liittymä ja suora palaute tiedostosta
• Lataus myBoD-käyttäjätilin kautta: internet-liittymä ja suora palaute 

tiedostosta
• Skannaus näköispainoksille
• Muita vaihtoehtoja sovittavissa

Kätevästi internetissä:

• Tiedostojen lataus
• Tilaukset
• Myyntitilastot
• Nimekkeiden päivitykset (uudet painokset)
• Muita palveluja

Kirjan toteutus vapaasti valittavissa:

• Vapaa formaatti
• Paljon eri sidontatapoja
• Värisivujen joustava sijoitus
• Monipuolinen paperivalikoima
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Joustavuus ja valinnanvapaus kirjan toteutuksessa 

Paperi: 
• 80 g valkoinen tai 

kermanvalkoinen
• 90 g valkoinen tai 

kermanvalkoinen
• 120 g valkoinen matta 
• 200 g valkoinen kiiltävä 

päällystetty

Sidonta: 
• liimasidonta (PB / HC)
• lankasidonta (HC)*
• niteet (vihkot)
• rengaskirja

Painatus: 
• mustavalkoinen
• Colour Plus:

yksittäiset värisivut colour
splitting
-menetelmällä

Formaatti: 
• vapaasti valittava

108 x 170 mm - A4 
(1 mm -askelein)

• 24– 700 sivua** per nide
• Saman teoksen kaikki 

niteet yhdellä ISBN-
tunnuksella

Laminointi: 
• matta
• kiiltävä
• kohokuvioitu

* Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Kovakantisiin kirjoihin voidaan tehdä lankasidonta. 
** Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Maksimisivumäärä 1200 käytettäessä 80g paperia, 1050 sivua 90g valkoiselle paperille, 980 
sivua 90g kermanvalkoiselle paperille. 
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Joustavuus ja valinnanvapaus kirjan toteutuksessa 

Pehmeäkantinen: 
• 250 g kartonkia
• laminointi
• 24–700 sivua*
• 4/0 tai
• 4/4 (painatus 
kannen sisäpuolella)**

Kovakantinen: 
• ylivetokansi tai
• suojapaperi 120 g
• laminointi
• 24–700 sivua
• pyöristetty selkä tai
• suora selkä
• reunanauha
• lukunauha
• liimattu tai
• lankasidottu

Vihko: 
• 250 g kansi
• laminointi
• 4–48 sivua
• A5 tai A4***
• nidottu

Rengaskirja:
• 250 g kartonkia
• laminointi
• 4–400 sivua
• valkoiset renkaat

* Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Maksimisivumäärä 1200 käytettäessä 80g paperia, 1050 sivua 90g valkoiselle paperille, 980 sivua 90g 
kermanvalkoiselle paperille. 
** Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Kannen sisäpuolelle painaminen on mahdollista. 
*** Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Vihkot voidaan painaa myös formaatissa 120 x 190 mm - 170 x 220 mm.
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Suomalainen kirjakauppamyyntimalli: 
Esimerkkituotto per myyty kirja

21

256 sivua, 
pehmeäkantinen, 

mustavalkoinen

Ohjemyyntihinta (sis. alv) 19,90 €

Nettomyyntihinta (ilman alv) 18,10 €

Kirjakauppa-alennukset ja jakelu* 45 % 8,15 €

Painokulut x % PB 3,05 €

Kustantamon marginaali y % PB 6,90 €

Nimeke

* Sisältää kirjakauppa-alennukset ja logistiikan 
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Meet & Greet
– tule tapaamaan meitä Helsingin Kirjamessuilla

Tule tutustumaan meihin ja nauttimaan Kirjavälityksen ja meidän kanssamme lasillinen 
kuohuvaa osastollemme Helsingin Kirjamessuilla.

Milloin: Torstaina 27.10.2016,  kello 17‒18

Missä: BoD:n osastolla 6 g 130, Helsingin Kirjamessuilla 

Tervetuloa! 
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Kiitos

BoD · Books on Demand GmbH 
In de Tarpen 42, DE-22848 Norderstedt

Dr. Gerd Robertz Bianka Albrecht Saara Golombek
Managing Director Head of  International Business International Key Account Manager
+ 49 40 534335-1036 + 49 40534335-67 + 358 09 2516 6349 / + 49 40534335-66
gerd.robertz@bod.de bianka.albrecht@bod.de saara.golombek@bod.fi


