Eserinizle
tüm dünyaya açılmaya
hazır mısınız?

Siz sadece Türkiye değil
Dünya okusun

120 ülkede, 40.000 network
(kitapevleri, online mağazalar ve kütüphaneler)

Dünyanın %87’sinde kitabınız okuyucuyla buluşuyor
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“Uluslararası bir Yazar” olma fırsatını Cağaloğlu ile yakalayın!

Profesyonelce ve uygun bir fiyata…
Evet yanlış okumadınız. Sizi bir dünya yazarı yapalım. Kitabınız sadece Türkiye değil, tüm dünya
da okunsun. Eserinizi Türkçe ve/veya İngilizce başta olmak üzere istediğiniz dilde dünya pazarına
sunabilirsiniz.
Cağaloğlu size, bir dünya yazarı olmanız için fırsatlar sunuyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek
elinizde. Yapmanız gereken sadece bizimle irtibata geçmeniz.
Yazar, günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlarla geçmişten daha fazla imkanlara sahip. Sadece e-kitap değil,
bunun yanında kitap olarak da basalım. Eseriniz Türkçe ise önce bunu İngilizceye tercüme edelim veya olduğu
gibi (Türkçe) dünya piyasasına koyalım. Kariyerinizi, çalışma hayatınızı bir dünya yazarı olarak renklendirelim.
Cağaloğlu ile kitabınızı yayınlatırsanız;


Cağaloğlu'ndan kitap için %25, (Amazon, bn.com … için %10) e-kitap için %50 telif hakkı alacaksınız.



Telif hakları sizde olacak. İstediğiniz zaman Cağaloğlu'ndan ayrılarak başka bir yayıncı ile yolunuza devam edebilirsiniz.



Eseriniz basılı kitap ve e-kitap (istemeniz halinde) olarak dünya piyasasına girecek.



Eseriniz orijinal haliyle veya tercüme edilmiş şekliyle dünya piyasasına girsin.

"İlk yıl 50 kişi kitabımı okusa çok mutlu olurum diye düşünmüştüm. Ama bu kadarını beklemiyordum."
Poppy J. Anderson, 15 ayda 250 bin kitap satmayı başarmış bir Alman yazar.

Hangi Hizmetleri Veriyoruz?

























Birebir yazar desteği
Tercüme
Yazara/Yayınevine özel kontrat
Yazara özel indirim
Özel kapak dizaynı
ISBN kayıt
Barkod
Dünya geneli dağıtım. 120 Ülkede, 5 kıtada 40 bin’e yakın kitabevi,
Basılı kitap ve opsiyon el olarak E-kitap
Copyright kayıt
ABD Library of Congress control numarası
İlk baskıda ücretsiz 10 adet kitap
Kitaba ve yazara özel afiş, poster, kitap arası kart
Kitap katolog kayıt
Editör’yal değerlendirme
Barnes & Noble 'See Inside' sistemine kayıt
Başta Amazon, bn.com, Blackwell’s, Abebook, Rakuten ve Indigo olmak üzere dünya genelinde binlerce
online book store’da satış
Sosyal medya kurulum/marketing rehberi
Cagaloglu.com üzerinden ücretsiz online tanıtım ve sosyal medyada reklam
Amazon ve Google Books’da listeme
Basın bülteni
Kitap/yazar tanıtımı
Türkçe ve İngilizce baskı hizmeti
Web sayfamızdan yazara özel satış izleme raporu.

“Türkiye, Amerika, Kanada ve İrlanZuhal Çekçi’nin Stockholm Mavisi
da’da aldığım eğitimimi
eseri İngilizceye tercüme edilerek
Ottoman & Turkish Law kitabımla zen“Stockholm Blue” başlığıyla dünya
piyasasına sunuldu. Eser 120 ülke ginleştirdim. Cağaloğlu, çalışmalarımı
de binlerce online store da okuyu- kitaplaştırarak dünya piyasasına koydu.
Cağaloğlu ve ekibine teşekkür ederim.”
cu ile buluştu. Zuhal Çekçi artık
bir dünya yazarı. Sıradaki neden
Doç. Dr. Fatih Öztürk,
siz olmayasınız?
İstanbul Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi

Eserlerinizin temin edilebileceği online store’lardan sadece bir kaçı: SINIRLARINIZI GENİŞLETİN! 120 ülke, 5 kıta, 40.000 network

Cağaloğlu bir pilot projedir. Fatih ONCU (F.ONCU) Danışmanlık çatısı altında ve F.ONCU
Danışmanlık garantisi ile çalışmalarına devam etmektedir. Cağaloğlu projesi hakkında
tüm detayları www.cagaloglu.com sayfasında bulabilirsiniz.

