
 

Kirjavälitys on perustettu vuonna 1919. 

Miksi kirjan tiedot 
Kirjavälitykseen? 

• Kirjavälitys on jo 100 vuoden ajan toiminut 

yhdistävänä linkkinä kustantajien ja 

asiakkaiden välillä. Ylläpidämme ja 

kehitämme kirja-alan tuoterekisteriä, jonka 

kautta välitämme kirjojen tiedot kirja-alan 

toimijoille.  

 

Tarjoamme asiakkaillemme markkinoiden 

laajimman valikoiman kotimaista 

kirjallisuutta sekä kattavasti ulkomaista 

kirjallisuutta.  

 

Toimitamme keskitetysti, ympäristöä 

säästäen kaikkien kustantajien kirjat 

asiakkaillemme, joita ovat kirjoja myyvät 

kaupat ja verkkokaupat sekä koulut ja 

kirjastot. Tähän esitteeseen on kerätty 

muutamia vinkkejä, joiden avulla pääset 

alkuun.  

 

  

Teemme yhteistyötä 
kirja-alan kanssa 

Tietojen oikeellisuus 

• Ostamme kirjoja vuosittain noin 3 000 

kustantajalta kysynnän perusteella. 

Toimittaessanne kirjanne tiedot jo hyvissä 

ajoin ennen sen ilmestymistä meille, 

voimme vastaanottaa ennakkotilauksia jo 

ennen kirjan ilmestymistä. Tuotetietojen 

lähettäminen tuotetietokantaan on helppoa. 

Tarkastamme kirjojen tuotetiedot ennen 

tietojen lisäämistä tuotetietokantaamme. 

Kirjojen myynti meillä ja jälleenmyyjillä 

perustuu teiltä saatuun tuotetietoon. 

Virheellinen tai puutteellinen tieto aiheuttaa 

ylimääräistä työtä ja heikentää kaupan 

asiakaspalvelukykyä.  

 

Myöskin tuotetietojen muutoksista olisi siis 

hyvä ilmoittaa meille, esimerkiksi silloin, kuin 

kirjan nimi tai sidosasu muuttuu ennen 

kirjan ilmestymistä, ilmestymisaika muuttuu 

tai tehdään päätös, ettei kirjasta tehdä enää 

uutta painosta. Ajantasaiset tuotetiedot 

helpottavat kirjojen myyntiä ja ostamista. 
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Mitä kerrot kirjastasi? 

Esittelyteksti  

• Esittelyteksti on oleellinen osa kirjan 

markkinointia. Se välittyy tuoterekisterimme 

kautta sellaisenaan eteenpäin mm. 

verkkokauppojen sivuille eli suoraan 

kuluttajien nähtäväksi. 

  

Kuvamateriaali 

• Kansikuvia, esittelytekstejä ja kirjavideoita 

käytetään Kirjavälityksen tuote-

tietokannassa, josta tiedot välitetään 

verkkokaupoille, kirjastoille ja Kirjavälityksen 

verkkopalveluihin. Muut media-aineistot 

välitetään verkkokaupoille. 

"Visuaalisuuden merkitys 

on kasvussa.” 

Kerro enemmän! 

• Kansikuvan lisäksi on mahdollista toimittaa 

esimerkiksi sisällysluetteloita, lukunäytteitä, 

esittelysivuja, kirja-arvosteluja ja -videoita 

lisättäväksi kirjan tuotetietoihin.   

Tarkistamme tiedot 

• Olemme sinuun yhteydessä, jos tiedoissa on 

puutteita. 

• Voit lähettää tuotetiedot käyttämällä onix.fi-

sivun lomaketta, tunnuksellista 

Kustantajaväylää tai sähköpostia. 

 

 

  

 

Logistiikkakeskuksestamme lähtee päivittäin toimituksia kirjan 
jälleenmyyjille ja kirjastoille. 

Kun saamme tilauksia 

Teemme sinulle ostotilauksen 

• Lähetä kirjat Hyvinkäälle kirjeenä tai 

postipakettina. Pakkaa ne huolellisesti. Laita 

pakettiin saate, jossa on yhteystietosi, lista 

lähettämistäsi tuotteista ja Kirjavälityksen 

ostotilausnumero. 

Ethän käytä postiennakkoa tai valitse paketin 

noutopaikaksi pakettiautomaattia. 

Muista myös laskuttaa 

• Voimme auttaa verkkolaskun tekemisessä.  

• Katso uusimmat tiedot laskutuksesta 

osoitteesta 

www.kirjavalitys.fi/yhteystiedot/laskutus  

 

http://www.kirjavalitys.fi/yhteystiedot/laskutus

