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Vrei să devii scriitor, să cauți o editură, să publici
cărți, dar nu ști de unde să începi?
Salutare,
Eu sunt Liviu C. Tudose – un autor la debut, care a trecut prin multe până șia văzut visul transformat în realitate: publicarea primei cărți. Astfel, experineța pe
care am acumulat-o în această perioadă am decis s-o așez în prezentul „îndrumar”
pentru a te ajuta și pe tine în spectaculoasa ta călătorie! Așa a luat naștere acest
ghid, iar T U ai ajuns unde trebuie! Spor! Vei citi despre:
I. CUM (VREI) SĂ ALEGI EDITURA ......................................... 3
II. CUM SĂ PUBLICI .................................................................... 12
III. CUM SĂ PROMOVEZI CARTEA: ....................................... 22
- GRATUIT ....................................................... 24
- CONTRA COST ............................................ 40
IV. GÂNDURI PENTRU VIITORUL TĂU DE SCRIITOR ...... 50
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Cum am ales editura pentru cartea de debut? Sau mai bine zis cum m-a
ales ea pe mine! :)
Înainte de toate vreau să vă spun sincer că domeniul acesta era foarte confuz
pentru mine, din lipsă de interes evident, dar după ce m-am văzut cu manuscrisul
finalizat am început să citesc și să mă informez de prin toate sursele despre ce este
de fapt o editură și care este contribuția ei la transformarea visului unui scriitor în
realitate.
De ce am spus mai sus că editura m-a ales pe mine? Păi având în vedere
că am scris și am conversat cu douzeci și nouă de edituri (!!!!) care într-un final
m-au refuzat, nu pot spune că eu aș fi fost cel care și-ar fi ales casa unde să
publice, corect? Dar a treizecea editură a văzut ceva la scrierea mea și uite-așa am
bătut palma.
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Yuuuhuuuuuu! Până la urmă totul este despre o eternă căutare a persoanei
care să se conecteze cu textul tău. Și bineînțeles să nu renunți și să nu te resemnezi,
că edituri suuuuuuuunt muuulteee, mari, mijlocii sau mărunte! (copywrite pentru
rimă) :))
Astfel, făcând abstracție de mărimea unei edituri sau de vechimea ei voi
vorbi strict despre serviciile pe care le oferă, așa cum le-am perceput eu pe toată
perioada de aproape zece luni de zile din clipa în care am scris primei edituri și
până în momentul în care minunata mea scriere a văzut lumina zilei ajutată fiind de
a treizecea editură!!
Si uite așa am aflat eu că ar fi mai multe tipuri de edituri pe care le voi
prezenta din perspectiva avantajelor și dezavantajelor:
o
o
o
o

1. Editurile clasice
2. Editurile de tip self publishing – publicare în regim propriu
3. Editurile hibride (denumire folosită mai des pe piața străină) – o
combinație între primele două
4. Propria ta editură?

∼∼∼∼*∼∼∼∼
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Sunt de departe cele mai importante și dacă ai șansa să semnezi cu una dintre
muuultele astfel de edituri pot spune că aproape toate grijile tale se vor risipi
instant.
De ce spun asta? Păi pentru că tu nu trebuie să te ocupi cam de nimic altceva
decât de a continua să scrii și eventual să te promovezi în plus, pentru că până la
urmă promovarea nu este niciodată suficientă încât să ajungi la persoanele care
rezonează cu scrierea ta.
În această categorie intră editurile care au o experiență de zeci de ani pe piața
de carte, dar sunt și câteva mai „proaspete” care s-au strecurat aici în principal
datorită managementului de nota 1000! Vă pot da și câteva nume de edituri clasice
de pe la noi: Humanitas, Trei, Curtea Veche, Art, Libris, etc. care au sub tipar sute,
poate chiar mii de titluri. Pentru clasamentul (aproape) complet al editurilor din
România accesați linkul celor de la Libris (cea mai mare librărie online) sau dacă
linkul nu mai e de actualitate încercați să dați un search (=căutare) pe net cu „libris
edituri” sau „edituri România” și cu siguranță veți găsi o lista cu sute de edituri.
Avantaje:
Ce-i drept aici ai cele mai multe avantaje, de la corectare text, la copertă,
tipărire, promovare, distribuție în librăriile fizice și online, tot felul de parteneriate,
o întreagă rețea de conexiune în acest domeniu de carte, care până la urmă este un
adevărat business. Și când spun avantaje, mă refer strict că ele sunt 100% gratuite.
Editura publicând un număr de exemplare pe cheltuiala sa, iar tu strângi doar
roadele!
Tare, nu? :)
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Dar dacă vrei poți să primești și tu câteva
exemplare pe care le plătești din banii tăi și mai
departe e treaba ta ce faci cu ele.
Dezavantaje:
Aici cred că ar putea fi un singur
dezavantaj și anume procentele destul de mici
(sub 20-25%) ce-ți revin din drepturile de
autor. Am auzit un „Aaaaaahhhhh…” ? Chiar
și așa tot nu cred că e atât de grav.
Haide să analizăm! Dacă ar fi să tăiem firu-n patru, din prețul cărții, o parte
merge spre tipografie, una spre editură, una spre librării, una spre distribuție… hă
hăăăăă… că multe mai sunt, așa-i? Dar cum timpul este cel mai prețios lucru nu
cred că ar trebui să fie o problemă asta, fiindcă în această perioadă tu ești în fața
calculatorului și îți schițezi următorul volum, nu-ți mai bați capul cu multe.
Concluzie?
Chiar dacă nu ai un procent destul de mare din drepturile de autor ai garanția
ca nu ai proprii bani blocați în cărți, ci editura își asumă acest risc în locul tău, iar
povestea ta ajunge la un număr cât mai mare de cititori. Și asta e tot ce contează! ;)
Încă nedumerit(ă)?
Atunci, ca să-ți faci o idee, hai să-ți povestesc despre cel de-al doilea tip de
edituri…
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Pe ce se bazează acest tip de edituri? Cum spune și titlul, ți-o publici
sigur. Mda… ok… aproape singur… dar nu e chiar atât de simplu! Sunt destule
astfel de edituri și la noi. La o simplă căutare pe net o să vă apară muuulteeee!
Avantaje:
Singurul avantaj este procentul mai mare din
drepturile de autor ce-ți revin ție. Cred că undeva
până la 60% dar cu condiția să-ți vinzi cărțile în
librăria/siteul editurii selfpublishing, deci ceva
restrâns. Dacă dorești să te promoveze și pe alte
piețe atunci procentul scade considerabil.
Dezavantaje:
Aici trebuie să plătești absolut tot: corectare, coperta, redactarea, tipărirea,
distribuție, ISBN (dap…care în mod normal este gratuit). Și tot de-o dată! Cum e și
vorba „banii jos și ochii la gard!” Așadar, tu îți achiți toate costurile serviciilor
enumerate mai sus, dar plătești și exemplarele pe care le publici tot din banii tăi. Și
să știi că nu-s chiar ieftine...
După ce ai achitat toate aceste servicii și ai tipărit cărțile, dacă dorești, editura
self publishing îți dă cărțile în brațe, iar de aici înainte e treaba ta ce faci cu ele. Te
apuci și le vinzi tu, căutând cititori, le împachetezi una câte una și le trimiți prin
curierat sau găsești o librărie fizică ori online care să se ocupe de partea asta cu
distribuția, însă te va costa și aici undeva între 40-45% din prețul cărții.
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Concluzie?
Investești multi bani (și toți de-o dată) până îți vezi cartea publicată și chiar
dacă ai procente mari din drepturile de autor, dacă ești la debut, cu greu îți vei
recupera întrega investiție într-o perioadă de timp rezonabilă.
Te-am băgat în ceață?
Încă nu ți-ai dat seama cum am ales eu editura pentru cartea de debut? Nu-i
nimic! Hai să-ți povestesc și despre…

Sunt acele edituri care merg pe un parteneriat de business cu autorul. Eu așa
le văd. Adică vă împărțiti costurile pe servicii… frățește! :) Anumite servicii le
acoperă ei, iar restul autorul. Totul se negociază în funcție de mai multe criterii. De
obicei aceste edituri au pachete standard, iar viitorul autor alege după buzunarul
personal.
Avantaje:
Dacă trebuie musai musuțai să mergeți pe varianta asta, avantajele ar fi că nu
plătiți voi toate serviciile. Și aveți la dispoziție întregul sistem de distribuție al
cărților la nivel național.
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Dezavantaje:
Și aici principalul dezavantaj are legătură cu banii. Nu pentru că trebuie să-i
primești, ci pentru că trebuie să-i dai. :) E adevărat că nu sunt atât de mulți la ca
editurile self publishing, dar tot e ceva.
Concluzie?
Chiar dacă au distribuire, să te gândești că nu te promovează. Sau dacă o fac
atunci trebuie să plătești pentru asta.

Ehh hai! Când spun asta nu mă refer că trebuie să-ți faci tu o editură.
Termenul e inventat oarecum de mine (sper) și m-am gândit la asta în cazul în care
vrei să parcurgi acest drum treptat, de unul singur fără a avea o interacțiune cu
editura, dar mai ales fără a fi nevoit să scoți toți banii de-o dată din buzunar. Am
mai auzit și astfel de cazuri și cred că e muuult de lucru.
Avantaje:
Dacă timpul nu reprezintă un impediment atunci poți lua fiecare etapă în
parte până când vei reuși! Toate aceste etape constă în analiză, informare, căutare,
dialog, negociere și multe altele. Iar la final, după ce ai cartea tipărită reiei aceeași
rută spre distribuirea către cititori. Tot procesul se poate întinte de la câteva luni
până la doi-trei ani de zile, luând în considerare că în fiecare lună faci altceva –
într-o lună faci coperta, în alta plătești corectarea, peste două luni redactarea și așa
mai departe. Nu ești constrâns de nimeni și nimic. Faci totul atunci când ai
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bani. Nimeni nu te grăbește. Iar atunci când vei trage linie, cifrele din drepturile de
autor o să arate destul de bine (WOW!).
Dezavantaje:
Păi dacă ai ales calea asta de anduranță și îți este bine cu ea atunci nu cred să
ai vreun dezavantaj, atâta timp cât într-un final, oricare va fi el, manuscrisul tău se
va transforma într-o carte minunată! Felicitări! Dar totuși ai grijă cu cine vei
lucra. Sunt mulți care se dau profesioniști, însă până la proba contrarie lucrurile nu
stau chiar așa. Și unde mai pui că mulți dintre ei nu mișcă un deget până nu-i
plătești anticipat, parțial sau integral, iar orice modificare dorești pe viitor o să fie
din nou taxată. Și ca o atenționare: înarmează-te cu răbdare, dar asta după ce
semnezi contracte de „prestări servicii” pentru fiecare etapă! Pentru orice
eventualitate e bine să ai o dovadă scrisă…
Concluzie?
Fără ajutorul vreunei edituri ai de făcut o muncă imensă. Dacă-ți este pe plac
sau ești nevoit să alegi varianta asta atunci urmează-ți visul!
Acum să vă povestesc și despre…

„Editura mea”
Cum vă spuneam am reușit să semnez cu a treizecea editură. Întâmplarea
este destul de interesantă fiindcă eu nu știam de existența lor cu toate că-mi
făcusem o listă cu editurile unde am trimis manuscrisul fix de pe websiteul
grupului din care fac parte. Da, este vorba de „vechea” Libris Editorial care s-a
rebranduit în Editura CREATOR – parte a grupului Libris, care deține și cea
mai mare librărie online din România – Libris.ro
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De ce spun că este interesantă? Pentru că ei nu aveau un website al editurii și
nu aveam cum să-i găsesc. I-am găsit pe Facebook unde le-am scris. Și cum în
viață lucrurile se întâmplă fix atunci când te aștepți mai puțin, tot așa și ei m-au
surprins acceptându-mi manuscrisul spre publicareeee! Yuuuuuhuuuuuuu! :)) Iar
mai departe totul este o istorie frumoasă a cărții mele de debut!
Concluzie?
Dacă-ți vrei manuscrisul transformat în cartea atunci trebuie să vizualizezi că
asta s-a întâmplat deja. Să ai speranța și să nu renunți niciodată indiferent de câte
refuzuri te vei lovi. Publicarea unei cărți e o căutare continuă de editură, dar mai
ales găsirea acelei persoane care va spune un „DA” hotărât lucrării tale!
Acum dacă tot ai văzut cum am ales editura pentru cartea de debut îți mai
rămâne un singur lucru de făcut! Hai la treabă că ai un drum lung până… departe!
La final de capitol am un gând pentru voi toți, gând care m-a făcut să văd
lumea dintr-un alt punct de vedere, făcându-mă să spun: „Dacă ați ști ce vă
așteaptă la capătul visurilor n-ați mai renunța… niciodată…”
Am încredere în voi!
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Acum i-acum! Începând cu prezentul capitol vreau să împărtășesc cu voi
T O A T Ă experiența acumulată în lunga călătorie pe care am parcurs-o de la un
novice în ale publicării de carte la persoana care a învățat pe parcurs și pe propria
piele cam ce însemnă să-ți transformi visul în pură realitate. Așadar hai să
vedem cum am publicat cartea de debut.

Înainte de toate dați-mi voie să enumăr principalele etape care trebuie
urmate succesiv, cosiderând că una fără cealaltă nu te poate duce la atingerea
țelului principal:
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o
o
o
o
o
o
o
o

1. Manuscris finalizat integral;
2. Găsirea genului literar;
3. Căutarea preliminară a editurilor;
4. Contactarea editurilor;
5. Perseverența;
6. Semnarea contractului;
7. Bun de tipar;
8. Gânduri de bine

∼∼∼∼*∼∼∼∼

Da, recomand insistent ca înainte de a începe să-ți cauți o editură să ai
manuscrisul finalizat în totalitate. Spun asta pentru că de îndată ce scrierea ta va
face cu ochiul vreunui editor – cele câteva capitole trimise pentru a schița o prima
impresie nu sunt suficiente și îți va cere imediat și restul lucrării. Iar dacă nu ai ce
să-i oferi cu siguranță vei rata o posibilă oportunitate.
Nimeni nu va aștepta după tine. Gândește-te că sunt muuulți în situația ta. E
o combinație între „care-pe-care” și „primul venit, primul servit”. Așa că ai grijă
să nu dai cu piciorul propriei tale căutări.
Bun! Acum că ai manuscrisul finalizat, trebuie musai musuțai să trecem la
pasul doi:
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„Detectiv n-am mai fost până acum!” Ha ha haaaa! Ai să fii! Trebuie să
știi ce fel de lucrare ai scris. Cu ce gen „cochetezi”. Sunt multe genuri cu tot felul
de „tipuri și subtipuri”. Multe edituri merg pe un anume gen, alte edituri publică un
anumit grup de genuri, dar sunt și edituri generaliste care primesc o gamă foarte
diversificată de genuri literare. Cu alte cuvinte fiecare are șansa sa!
Sincer să fiu eu nu am știut și pace unde se clasifică lucrarea mea. Editura a
categorisit-o generalist ca literatură română (așa apare pe librăriile online).
Ulterior, cu ajutorul cititorilor am început și eu să-mi fac o părere cât de cât
la ceea ce am scris. Adică dacă spui că ai scris un roman de dragoste, crede-mă că
nu e destul. :) Lucrurile sunt mult mai profunde. Însă toate la timpul lor.
Ai scris ficțiune sau non-ficțiune? Fiecare cu subgenuri de aventură, acțiune,
dragoste, etc. Fiecare recomandată pentru copii, adolescenți, adulți sau pur și
simplu recomandată de la o anumită vârstă.
Mai nou am observat că platformele de specialitate, dar și librăriile online de
carte au implementat clasificările de carte cu zeci de genuri și subgenuri (chiar în
clipa în care scriu acest ghid cei de la goodreads mi-au trimis un email în care
anunță cum au mai adăugat pe platforma lor câteva subgenuri literare noi – tare,
nu!?).
Totuși consider că acesta poate fi și un lucru bun fiindcă există
probabilitatea destul de mare ca manuscrisul tău să se încadreze în mai multe
genuri/subgenuri literare, recomandat mai multor categorii de vârstă. Să
presupunem că ai scris o non-ficțiune polițistă. Nu ești sigur 100% că așa e, dar
măcar e un început de care te legi pentru a înainta spre…
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Ehhh uite că ai ajuns și aici! Deja ai făcut destule, dar n-ai realizat prea mare
lucru. Doar ai pus cap-la-cap câteva informații care te ajută să deschizi următoarea
ușa. Cea a unei edituri. Însă pentru asta trebuie să începi cu a căuta toate editurile
care publică în primul rând genul tău literar și în al doilea rând care publica
debutanți. Tu ești la început și nu-s multe edituri care se îngrămădesc pentru cei
din categoria „new entry”.
Cine e debutant(ă)? T U! Bine… încă nu ești, dar asta îți dorești din toată
inima, așa-i? :)
Buuuuun!
Cauți pe domnul Google după ce criterii îți trec prin minte ca să poți
centraliza editurile care încă primesc manuscrise. Ca să-ți ușurez munca, accesând
siteul celor de la libris.ro vei găsi o listă cu editurile din România (sper să mai fie
activ în momentul în care îl accesezi). Acum ai o singură misiune: de a-ți face o
listă cu acele edituri care îți sunt pe plac din cele câteva zeci existente.
Și crede-mă că aici ai de lucrat nu glumă! Sunt
Top 10-15 cele mai mari edituri din toate punctele de
vedere (distribuție, venituri, promovări, vânzări, etc)
și sunt alte câteva zeci mijlocii și mici. Fiecare dintre
ele cu plusuri și minusuri în ceea ce privește serviciile
pe care le poate oferi unui debutant.
Treaba e clară! Cu toții ne dorim să semnăm cu o
editură M A R E. Și? Crezi că asta te scutește de altă
activitate? Crezi că dacă o să semnezi cu o editură
mare o să stai liniștit în Bahamas, rezemând un
hamac între doi palmieri și privind înspre albastrul
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azur al oceanului în timp ce editura îți umple conturile cu venituri consistente din
drepturile de autor?
Hei! T R E Z E Ș T E – T E!
Indiferent cu ce editură vei semna, mare, medie sau mică, va trebui să te
promovezi așa cum nu o face nimeni. Fiindcă ajungem din nou la aceeași vorbă: nu
te poate ajuta nimeni mai mult decât o poți face tu! Și despre promovare
(gratuită sau contra-cost) vom vorbi în rândurile de mai jos.
Acum că am lămurit cu stă treaba cu Bahamas-ul hai să găsim și o editură
bună pentru tine!

De multe ori avem tendința de a alege o editură după nume sau după locația
în care se află. Nimic mai greșit!
De ce? Pentru că e posibil ca acea editură să nu publice genul tău literar!
DAR, nu trebuie să te lași descurajat! Chiar îți recomand să îi contactezi, astfel vei
fi cu sufletul împăcat că ai încercat! Și cine știe… poate într-o bună zi voi auzi de
la tine: „Hai să-ți spun cum am publicat cartea de debut la editura mea preferată!”
Totuși, recomandarea mea pentru tine ar fi să nu faci greșeala pe care am
facut-o eu: să aștepți răspuns de la editurile preferate fără a mai trimite
manuscrisul și la celelalte. E posibil ca primele edituri să nu te contacteze, iar
timpul pierdut nu mai poate fi recuperat. Gândește-te că sunt edituri care primesc
lunar câteva sute bune de manuscrise!!
Ca să fie clar!
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Selectează-ți toate editurile care sunt pe genul tău literar, iar apoi verifică
dacă mai primesc manuscrise. În principal de la debutanți. Contactează-i pe email
sau caută-i pe messengerul de la facebook. Îți dau un pont: fă-o în zilele de luni
sau marți dimineața la prima oră. Nicidecum joi, vineri sau în weekend.
Dacă alegi ultima versiune – cea de final de săptămână – să știi că
probabilitatea ca mesajul tău să fie citit este foarte mică având în vedere că în
prima zi din săptămână editura mai primește o serie consistentă de mesaje! Și e
mai bine să fii primul, măcar la mesagerie!
Eh, eu nu am știut treaba asta și am trimis emailuri destul de haotic. Nu
știam exact nici în ce gen literar mă încadrez. Și am trimis emailuri la greu. Și tot
la greu am fost refuzat… :))
Presupunând că ți-ai făcut o listă de edituri și ai trimis la toate mesaje în ziua
de luni la ora 9:00 cu întrebarea: „Publicați și scriitori debutanți? Dacă da, în ce
condiții?”, nu-ți va mai rămâne decât să aștepți ca vreo persoană din staff-ul
editurii să îți răspundă afirmativ, oferindu-ți și detaliile necesare unde să trimiți
manuscrisul.
Aici, legat de manuscris, sunt sigur că acolo în mintea ta se mai naște o
întrebare: „Oare e bine să trimit tot manuscrisul?” Acum fiecare face cum
consideră de cuviință. Și eu am fost reticient, însă după ce m-am mai informat în
stânga și-n dreapta am hotărât că e ok să trimiți manuscrisul integral. La urma
urmei nu mai trăim în Evul Mediu și nicio editură nu riscă să-și păteze
credibilitatea pentru un simplu manuscris de la care nu ai cum să ai certitudinea că
va avea succes – chiar și așa nu merită efortul.
Spre exemplu, pentru editurile din România am trimis – ca o medie –
primele trei-patru capitole, urmând ca doar la cea cu care urma să semnez să-i
trimit manuscrisul integral. Ca o comparație, editurile din străinătate cer încă de la
început manuscrisul integral. Acum decizia îți aparține.
Treaba e că trebuie să faci ceva! Și asta cât mai R E P E D E!
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Ți-ai făcut datoria și ai trimis mesaje la multe edituri. Dacă nu-ți răspund în
două-trei zile sună-i și întreabă-i dacă publică debutanți, iar dacă da, unde să trimiți
manuscrisul. Dacă tu nu insiști să știi că n-o va face nimeni pentru tine.
Mulți se vor conforma pe loc și îți vor da detaliile necesare. Alții n-o să-ți
răspundă nici la emailuri, nici pe chat, nici la telefon. Sau dacă iți răspund o să fie
foooaaaarteee diplomați de fiecare dată. Cu prima editură mi s-a întâmplat la fel,
iar eu am vrut să merg mai departe de această diplomație clișeică până când le-am
smuls un răspuns final. Evident că a fost negativ. Ei au fost diplomați, iar eu
pierdusem deja vreo două luni așteptând răspunsul lor.
Acea dezamăgire teribilă m-a făcut să mă înarmez cu perseverență. Ceea
ce-ți recomand și ție! Am trimis emailuri și am telefonat la cât de multe edituri am
putut. Ajunsesem să le țin o evidență clară ca nu cumva să mă încurc. Și acum mai
am listele cu editurile cu care am discutat, ce am discuta și când am discutat. Asta
trebuie să faci și tu.
Până la proba contrarie este vorba de V I S U L tău!
Perseverența îți va deschide atât de multe drumuri încât nici că-ți poți
imagina. Perseverența ta va găsi persoana care se conectează cu scrierea ta. Eu am
găsit-o la aproape patru luni de la finalizarea manuscrisului, după o căutare zilnică.
Îți doresc din suflet ca tu s-o găsești muuuuult mai repede!
Iar când dai de acea persoană care îți acordă o șansă ești „în al nouălea
cer”. Fericirea brută te acaparează total și euforia îți poate da bătai de cap dacă nu
o liniștești la timp. De ce? Pentru că urmează să semnezi documentele care atestă
de acum că T U ești cu acte în regula un viitor debutant în ale scrierilor. Sună fain,
așa-i?
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Ai trecut prin clipe epuizante până ai ajuns aici. Cred că nu există scriitor
care să fi scăpat de asta. Acum trebuie să fii foarte atent la ce semnezi. Ca orice
contract între două părți și al tău o să fie plin de „câte și mai câte”. Toată treaba
stă în detalii. Citești atent A C U M ca să elimini o eventuală neplăcere în viitor.
În funcție de tipul editurii (așa cum am discutat mai sus) – tradițională, self
publishing sau hibridă (o combinație a primelor două), aceasta îți va oferi o serie
de avantaje – a se înțelege gratuități – de la corectarea manuscrisului, la așezarea în
pagină și până la design-ul coperții.
Fiecare persoană din editură responsabilă pe domeniile amintite mai sus va
lua legatura cu tine pentru a stabilii de comun acord cum vei vrea să arate viitoarea
ta carte. Aici e muncă de “bătaie luuuungă” care se poate întinde și pe câteva luni,
timp în care schimbi păreri cu toate aceste persoane implicate activ în proiectul tău.
Merită efortul, C R E D E – M Ă!
Ce-ți mai pot aminti aici este faptul că toată lumea este deschisă la ideile
tale, dar și tu trebuie să iei în considerare faptul că ei sunt profesioniștii în
domeniu, iar dacă-și recomandă ceva să știi că o fac în cunoștință de cauză. Spre
exemplu, până să ajungă la rândurile scrise în cartea ta, cititorii vor fi atrași mai
întâi de coperta cărții, care reprezintă aproape 40% din intenția de cumpărare a
unei cărți. Îți doresc să găsești o grafică care fură toate privirile! ;)
Iar când totul este pus la punct, verificat și reverificat, atunci viitorul
debutant în ale scrierilor va da verdictul final:
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De aici înainte începe practic momentul tău! E acea magie care nu poate fi
exprimată în cuvinte ci doar trăita la intensitate M A X I M Ă !
Din clipa în care totul este ok și dai bun de tipar o să mai ai de așteptat
câteva zile, poate chiar și o săptămână și un pic până când proiectul tău grandios va
vedea lumina zilei. Vei asista la “facerea lumii” fiindcă pentru tine această carte
e acum Centrul Universului Tău.
Tipografia lucrează la capacitate sporită, iar editura îți va livra visul prin
curierat. Și de acum îți mai rămâne un singur lucru de făcut (dar care este extrem
de complex), acela de a-ți promova (gratuit sau contra-cost) cât mai mult și cât mai
bine cartea de debut. Până la urma ești autor cu acte-n regulă! Yuuuuhuuuuuuu! :)
Felicitările mele sincere!

Despre promovare si metodele ei intortocheate voi vorbi cu drag puțin mai
jos, unde voi “depăna” și experiența mea destul de vastă adunată pe o perioadă de
mai bine de un anișor, lucrând cu spor aproape zilnic, promovându-mi cartea chiar
dinainte ca ea să existe încă fizic…
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M-aș declara împlinit dacă povestindu-ți cum am publicat cartea de
debut te-am inspirat și pe tine! Am scris mult, dar am făcut-o cu sufletul deschis.
Sper s-o fi făcut pe înțelesul tău și să-ți fiu de ajutor începând chiar din clipa asta!
Am hotărât să scriu prezentul ghid în momentul în care eu m-am lovit de aceste
neajunsuri, fiind nevoit să citesc multe, să pun cap la cap informații, să fac
rezumate a ceea ce era de interes pentru mine. Dar mai ales mi-am asumat atât de
mute greșeli care până la urmă m-au apropiat de un vis devenit realitate.
Ca să publici o carte nu e un lucru simplu mai ales dacă acea carte este
prima, cea de debut. Pentru mine tot procesul de la căutarea și găsirea unei edituri
și până la a ține în mâini propria creație au trecut aproape șase luni(!). În această
perioadă aș fi putut să renunț de multe ori, dar n-am făcut-o! Și mă felicit
pentru asta!
De ce? Pentru că am știut ce urma să vină. Am știut că, „ce-i al meu e pus
deoparte”. Trăiește-și visul și el va deveni pură realitate!
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Doresc să te atenționez că e muuuult de citit. Lucrurile sunt complexe și din
această cauză am încercat pe cât posibil să sintetizez întreg materialul astfel încât
să poți implementa cu ușurință o strategie C Â Ș T I G Ă T O A R E chiar din
acest moment.
Probabil sunt destul metode de promovare de care te-ai lovit până acum, dar
cu siguranță sunt multe altele de care nici n-ai auzit. Chiar azi în timp ce mă
gândeam să scriu despre promovare am mai aflat un „tips” care nu ajunsese la
urechile mele în cele aprope douăsprezece luni de când îmi promovez cartea de
debut.
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late:

Din punctul meu de vedere promovarea unei cărți este de două feluri, mari și

1. PROMOVARE GRATUITĂ;
2. PROMOVARE CONTRA COST / PLĂTITĂ
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1. PROMOVARE GRATUITĂ
Elementele care se încadrează în promovarea gratuită, din punctul meu de
vedere, sunt următoarele :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1. Editura;
2. Librăriile fizice;
3. Persoanele apropiate;
4. Evenimentele;
5. Websiteul tău oficial;
6. Rețelele de socializare;
7. Facebookul;
8. Forumurile;
9. Websiteurile de anunțuri;
10. Blogurile;
11. Platformele de carte;
12. eBookul (cartea electronică);
13. Mass-media;
14. Directoarele web;
15. Librăriile online – alte websiteuri de carte;
16. Bookinfluencerii;
17. Fii creativ

∼∼∼∼*∼∼∼∼
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Am pus pe primul loc editura pentru că ea e prima
care intra în contact cu scrierea ta și îți însoțește visul de
la manuscris până la publicare. Acum funcție de tipul ei
(am vorbit mai sus despre ele) editura te va promova
gratuit… și nu prea.
Tare ciudat, așa-i?
Dacă este o editură unde totu-i contra cost singura
promovare gratuită a cărții tale va fi pe site-ul și pe
rețele sociale ce-i aparțin. Dar dacă ai norocul să fi
semnat cu o editură tradițională atunci pe lângă articole
de blog (dacă obișnuiesc), materiale grafice
promoționale, etc., o să vă facă și reclamă plătită pe
rețele sociale. Fiindcă e și în interesul lor să te cunoască lumea cât mai repede.
Pentru tine toate astea sunt tot gratis. :)
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Ca să-ți promovezi cărțile în librăria fizică și ca să fie și gratuit pentru
tine atunci o singură entitate are cheia care deschide această ușă: editura!
Cum am mai spus și voi mai spune, în funcție de editura la care ai publicat
vei primi de la aceasta mai multe facilități, iar una dintre ele este promovarea
cărților tale în librăriile sale partenere.
S A U dacă ai o carte T R Ă Z N E T atunci și alte librării fizice vor lua
legătura cu editura ta pentru a-ți promova scrierea.
Ai prins ideea?
Chiar dacă acum „la modă” sunt librăriile online, am rugămintea să faci tot
ce stă în puterile tale pentru a-ți „afișa” cărțile măcar într-o librărie fizică. Acestea
au un farmec aparte indiferent de cât timp trece peste ele. N-ai idee cine o
vede și… cine știe mai departe… ;)
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Hai să lăsăm modestia la o parte și să-ncepem să le spunem membrilor
familiei, prietenilor, colegilor, vecinilor și tuturor celor din imediata noastră
apropiere cât de autori suntem noi. Ce am scris, unde am publicat și cât de
entuziaști suntem de noua noastră carieră.
Poți face asta cu ușurință.
Și dacă te gândești bine cam fiecare dintre noi are o persoană a cărei
„vorbitoare” nu-i mai tace :))) Un fel de Google Ads în varianta
gratuită! Vorbește vrute și nevrute din simplul motiv că-i face plăcere să fie
ascultat(ă) de cât mai multe persoane. Ehhh… înțelegi ce vreau să zic, așa-i? :)

Participarea autorului (a ta) la diverse evenimente, întâlniri, adunări civice,
etc. din diverse domenii de activitate. O simplă prezență (fizică sau online) îți
poate deschide o mulțime de oportunități. Nu ai de unde să știi cu ce pasionat de
carte te poți întâlni sau vreun mare promotor care iubește stilul tău literar. Nici nu e
nevoie să ții vreo cuvântare. E destul să fii acolo.
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Chiar dacă nu e 100% gratuit am decis totuși să-l adaug în categoria asta din
simplul motiv că nu e o avere să îți faci unul. La data la care scriu acest ghid cred
că un cost total aproximativ pentru un site (domeniu.ro + găzduire) este undeva la
150-200 lei/an (deci sub 50 de euro la cursul anului 2021), adică până-n 20
lei/lună.
Îl pui la punct, frumos și cât mai simplu (fotografii, texte) – sunt destule
platforme gratuite de design, iar pe Google găsești sute de tutoriale. Ehhhh
haaaai! Nu fi puturos! :) Îți amintesc că lucrezi pentru visul tău, iar „arta cere
sacrificii”. Poate într-un viitor articol lamine pe website îți voi da detalii exacte și
despre acest subiect, așa cum am făcut eu.

Presupunând că ai bifat deja primele cinci puncte, acum trebuie să îți faci
conturi pe fiecare rețea socială. Și ghici ce! Exista socializare și după facebook –
despre care o să vorbim separat la punctul următor!
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Personal descopăr treptat câte-o nouă rețea de socializare și asta mă
încântă de fiecare dată! De ce? Nu neapărat că o să-mi fac prieteni mulți pe acolo
sau că o să public conținut la greu, ci pentru că aceste rețele sociale ne oferă o
promovare gratuită care se revarsă direct în vastul internet (SEO – Search Engine
Optimization = Optimizarea Motoarelor de Căutare).
În traducere liberă asta înseamnă că toate detaliile tale, de la nume, prenume,
site oficial, linkuri de pe la alte rețelete sociale vor împânzii internetul și te vor
face mai cunoscut, redirecționând lumea spre siteul și conturile tale personale.
Treaba asta se va întâmpla în timp… așa că ai răbdare!
Enumăr cele mai importante rețele sociale unde trebuie neapărat să-ți faci
câte-un cont:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

– Facebook.com – de toate pentru toți;
– Instagram.com – imagini și materiale video;
– Youtube.com – materiale video;
– LinkedIn.com – articloe, joburi, treburi business, ceva mai select;
– Twitter.com – postări scurte și la obiect;
– Tiktok.com – materiale video scurte;
– Pinterest.com – fotografii;
– Quora.com – postări;
– Reddit.com – postări;
– Ello.co pentru creatori – imagini, materiale video;
– Myspace.com – articole, muzică, video;
– About.me – un fel de carte de vizită unde se pot adăuga toate rețele
sociale;
– Kickstarter.com – pe partea de artă;
– Linktr.ee – ține evidența într-un singur loc la toate linkurile personale;

Îți poți face materiale video în care să te filmezi recitând din propria carte
sau pur și simplu vorbind cu entuziasm despre ea și să împânzești rețelele de mai
sus cu ele.
Mă opresc aici. Mai mult ca sigur ele sunt mult mai multe, dar cele
prezentate de mine sunt cele mai importante. Mult spor la completarea profilurilor!
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Rămânem în zona rețelelor sociale pentru a vă aminti fiecare particularitate a
Facebook-ului cu promovare gratuită prin:









Profilul personal;
Pagina de autor;
Pagină de carte (de recomandat în cazul în care nu aveți website personal);
Grupuri asociate paginii tale sau grupuri asemănătoare;
Market Place – anunțuri gratuite;
Postări facebook cu etichetarea produsului (a cărții);
Grupuri gratuite de anunțuri;
Grupuri de promovare carte.

„Cum am promovat (gratuit), ca autor, cartea de debut” ar fi trebuit să
înceapă cu Facebookul care are o răspândire foarte mare la nivel mondial, iar dacă
îți configurezi cum trebuie toate cele de mai sus, atunci ai o sanșă destul de mare
ca oamenii să-ți găsească cu ușurință carțile tale.
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Aceste platforme de socializare de domeniul trecutului (cum ar spune tinerii
de azi) sunt încă o sursă bună de promovare gratuită. Pe aceste forumuri încă se
găsesc zeci de mii de utilizatori care sunt destul de activi. Forumurile sunt din
diverse domenii de activitate, însă cele mai multe forumuri le găsiți în dreptul
jocurilor de tip browser.
Tot ce trebuie să faci este să le găsești, să îți faci conturi și să cauți topicurile
de promovare carte sau topicuri de recomandare carte. De preferat, înainte de a
deschide un topic nou sau de a posta pe unul vechi, îți recomand să iei legătura cu
un admin/moderator și să îi ceri recomandarea/permisiunea. Nu toți sunt deschiși la
astfel de promovări.
Dar merită să încerci!
Ca să îți arăt cât de mult țin la tine las aici câteva forumuri unde eu mi-am
promovat cartea de debut. Trebuie doar să îți faci curaj și să respecți regulile
amintite mai sus: softpedia, romania-inedit, rts-forums, roportal, triburile,
erepublik, espressoman, onlinesport, etc.
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Eeeehh! Hai că la asta trebuie să te fi gândit prima dată! Nu? Păi siteurile
de anunțuri sunt o „mană cerească” printre promovările gratuite. Ce ai de
făcut? Pur si simplu caută pe motoarele de căutare siteuri de anunțuri gratuite. Sunt
muuulte! Fiecare regiune din țara asta are câte un portal de anunțuri gratuit! Și
avem multe regiuni! Intri pe fiecare și îți faci cont acolo, apoi apeși butonul
magic: „adaugă anunț gratuit”.
Poți adăuga o imagine, un text superb – hai folosește-ți imaginația că doar
ești scriitor cu acte în regulă acum! Mai lași un link de unde poate fi achiziționață
cartea, un preț și aia e!
De obicei varianta gratuită a anunțurilor e valabilă 30 de zile, iar apoi se mai
poate prelungi de câteva ori (chiar și la infinit pe unele platforme). Dar dacă vrei ca
anunțul tău să fie evidențiat atunci poți achita un 2-3 euro și vei avea vizibilitate
mărită.
Hai că se poate!
Bineînțeles că te ajut și aici cu câteva siteuri. Notează: olx, publi24,
micapublicitate, lajumătate, etc.
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Recunosc, aici am avut o surpriză plăcută. Sincer nu m-am așteptat la așa
ceva, dar mă bucur că nu am renunțat și mi-am făcut curaj să merg mai departe. Că
altfel trăiam cu regretul „cum ar fi fost dacă…”
Așadar, sunt bloguri private care promovează gratuit articole?
Răspunsul oficial cred că este nu. Dar eu am găsit două-trei și poate ar fi fost
contra cost dacă nu aș fi vorbit atât de frumos și plin de entuziasm despre cartea
mea.
Sunt sigur că asta poate face oricine.
Aici vă pot ajuta doar cu un nume (de site) care ar trebui să fie mai mult
decât suficien. De altfel, așa i-am promis celui care mi-a făcut această bucurie că o
să vorbesc de bunătatea lui și o să-l recomand cu drag la fel cum m-a ajutat și el.
Nume nu vă pot da (că nu i-am cerut acordul) dar vă pot da un blog. Scrieți la
contact în speranța că mai e acolo: bucureștiivechișinoi
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Cred că din toată treaba asta cu – cum am promovat (gratuit), ca autor,
cartea de debut – cele mai importante platforme sunt acestea care merg ca o
săgeată direct la cititorii de carte. Aici sunt atât de mulți încât „se calcă pe
coperți”! ;)
Ehh… uite că există și așa ceva! Și de
câțiva ani sunt și în limba română. Mă refer la
platformele de carte goodreads și wattpad. Ele
sunt mai multe dar pentru cărțile de limba
română cele două sunt cele mai importante.
Îți faci conturi și îți completezi detaliile
personale. Pe goodreads îți poți face și profil de
autor și profil pentru fiecare carte în parte cu
linkuri externe spre librăriile online unde se
vinde cartea ta. Pe wattpad poți publica 2-3
capitole din scrierea ta, astfel încât cititorii să-și
facă o idee despre „timbrul” tău literar.
Dacă mănânci sănătos, faci sport și ai o gândire libertină poate o să te
surprind într-o zi și cu un articol cu informații detaliate despre cele două platforme
de carte. :P
Mai amintesc aici alte două platforme dar care încă nu au traducere pe
română. Chiar și așa vă puteți face conturi personale:
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– Inkitt.com – tot pentru publicare cărți;
– BookBub.com – un serviciu creat pentru a ajuta cititorii să găsească cărți și
autori noi.

Update: Revin cu încă un tips pe care l-am găsit întâmplător prin „google
search”: este vorba despre platforma de carte Bookster – cei care, printre altele, au
un serviciu D E M E N Ț I A L de împrumut carte către companiile din
România.
Tare, nu !?!
Le-am scris dacă promovează și autori români la debut. Spre surprinderea
mea mi-au răspuns și m-au rugat să le trimit un exemplar al cărții și câteva
informații despre mine. După câteva săptămâni de „deliberări” mi-au făcut
surpriza de a-mi accepta cartea pe platforma lor! Iar pentru asta le sunt profund
recunoscător! Le puteți scrie și voi, pe principiul: „încercarea moarte n-are”.
Baftă!

Este posibil să achiți o sumă pentru a-ți face și versiunea electronică a cărții,
dar eu vreau să-ți arăt modalitatea prin care îți poți promova această carte gratuit.
Sunt câteva platforme care îți promovează cartea și percep mici comisioane din
viitoarele vânzări de carte. Aceste platforme sunt Google Cărți, Apple Books,
Amazon, Smashwords, Gumroad, Scribd, Kobo, etc.
Îți faci conturi, unde îți uploadezi ebook-urile și gata! Din când în când mai
adaugi câte o ofetă mai ales când pe aceste platforme rulează evenimente de
genul. Sau le lași o perioadă gratuite astfel încât să facă oarece zarvă.
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Poate mulți dintre voi cunoașteți, fără să vă dați seama
oameni care lucrează într-un trust de presă, într-un radio, la o
televiziune. Sau dacă nu-i cunoașteți voi poate îi cunoaște
familia voastră, prietenii, colegii, etc.
Când spun asta nu mă refer neapărat la presa națională
acolo unde totu-i contra cost, ci mai degrabă la cea regională
și locală, unde poate un prieten ar fi încântat să-ți ofere
spațiu în emisiunea pe care-o moderează.
Aici nu am ce să vă recomand momentan. Oricum e și
funcție de zonă. Dar la capitolul acesta încă mai lucrez și eu :)))
Update:
Am „reușit” și aici o performanță notabilă pentru mine – Primul interviu
radiofonic și televizat . (dacă vreți să vedeți, îl găsiți pe siteul meu în zona
„media”) :D
O experiență interesantă pe care-o mai vreau repetată. Vă doresc să aveți
parte de aceleași „senzații tari”!
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Da’ astea ce-or mai fi? Sunt site-uri gratuite unde pur si simplu îți poți
adauga linkul site-ului tău într-o categorie bine stabilită alături de o mică descriere.
Mică am spus! Atât! :)
Ele au menirea de a trimite linkul siteului tău pe marele ocean al
internetului. Acesta e un lucru bun pentru că, în timp, poate fi găsit cu ușurință
după anumite căutări. Poate nu m-am exprimat destul de bine, dar ce mai contează,
atâta timp cât te ajută să te promovezi gratuit, nu?
Cum le găsiti? Căutați pe Google „directoare web gratuite” și spor! Sunt
câteva sute bune doar în România!

Sunt multe siteuri de carte care prin afilieri cu librăriile online îți
promovează cartea gratuit. De obicei totul pornește de la editura ta care are
încheiate parteneriate cu acestea.
Personal îmi făceam griji că nu îmi voi vedea cartea pe site-uri de
specialitate, dar spre surprinderea mea, cu fiecare săptămână ce trecea, cartea mai
apărea pe câte-un site.
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Cum afli dacă și a ta se găsește pe aceste siteuri? Cauți pe Google după
numele tău de autor sau denumirea cărții. Ai răbdare, totul se actualizează treptat și
în timp.

Deși nu ar trebui să-i amintesc în zona de promovare gratuită, poți încerca și
aici o altfel de promovare însă doar după ce cartea ta va ajunge în posesia
bookinfluencerilor prin intermediul editurii tale sau chiar a lor, după ce o
achiziționează (doar dacă aud cuvinte frumoase despre cartea ta).
Iar dacă reușesti să faci un bookinfluencer să te promoveze gratis înseamnă
că ești… tare! Personal, din câte știu, n-am avut norocul ăsta.

Creativitatea nu mai ține de nimeni. Ține doar de tine și e gratuită 100%.
Imaginație ai, inspirația există, mai trebuie să faci două-trei poze faine cu cartea ta
și să le atașezi creativ lângă un text fain sau să faci un material video, așa cum am
făcut eu, chiar înainte să-mi fie publicată cartea.
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Hai, lasă-te dus de val!
Toate materialele pe care le vezi în acest ghid sunt făcute de mine gratuit sau
cu o investiție nesemnificativă. Am încredere în tine că și tu vei reuși! Mno… cam
asta ar fi…
Eu ți-am povestit cum am promovat (gratuit), ca autor, cartea de debut.
Atât știu și atât ți-am spus și ție.
Un ultim gând:
Arată-ți „moaca” cât mai des pe unde ai ocazia pentru că lumea vrea să te
cunoască, să-ți „ia pulsul”, să înțeleagă dacă se poate conecta cu tine. Ei sunt
cititorii tăi, publicul tău, oamenii care-ți duc povestea M A G I C Ă la infinit!
Zâmbește-le mereu și gândește-te că © ești cel mai mare scriitor universal
din toate timpurile (asta e marcă înregistrată de-a mea, dar te las și pe tine s-o
folosești GRATUIT! :D).
T R Ă I E Ș T E – Ț I propriul V I S!
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2. PROMOVARE CONTRA COST / PLAĂ TITAĂ

În primul rând doar când auzi de promovare „contra cost” sau „plătită” deja
parcă moralul tău în ceea ce privește acest gen de promovare se cam duce pe „apa
sâmbetei”. Dar nu este chiar așa și o să-ți explic în continuare.
După un „research” de mai bine de un an am tras câteva concluzii. Evindent
că nu sunt finale, fiindcă mereu mai apare ceva nou care va trebui actualizat. Tata-ta-ta-ta-taaaaaaaaaaa! Când vorbim despre promovarea de carte contra cost /
plătită analizăm în detaliu următoarele elemente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1. Reclamele pe rețelele de socializare
2. Siteurile de promovare autori
3. Cărțile de la editură
4. Bookinfluencerii
5. Concursurile (Give away-urile)
6. Advertorialele
7. Comunicatele de presă
8. Platformele de carte
9. Spoturile publicitare la radio & tv
10. Librăriile online
11. Spoturile voice-over
12. Brandul personal

∼∼∼∼*∼∼∼∼
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Aici nu cred că ar fi multe de spus. Fiecare rețea socială are o metodă plătită
de promovare. Adică îți faci o postare interesantă cu text, imagine sau video și o
postezi apoi, o promovezi achitând taxele aferente. Pentru promovare poți alege
clienții țintă pe care tu i-ai vrea să-ți citească postarea.
Iar de aici ei pot ajunge fie pe pagina ta de profil, fie pe website-ul tău
oficial, fie pe pagina cărții a unei librării online de unde îți pot achiziționa cartea.
Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn sunt doar câteva dintre ele.

O altă metodă de promovare care-ți duce produsul direct spre nișa ta, adică
acele persoane care caută lucrurile pe care tu le vinzi, în speță tandemul cititoricărți, este una reprezentată de websiteurile de promovare autori.
Aici găsești doar recenzii la cărți, interviuri cu autori, librăriile de unde se
pot cumpăra cărțile, etc. Din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt contra cost,
sunt o variantă foarte bună de promovare. Ei având desfacere spre cititorul direct
prin intermediul clientului de email cât și pe conturile lor de social-media. Fiecare
dintre siteurile de promovare are mai multe pachete, după bugetul fiecărui autor.
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Personal am apelat la două dintre aceste siteuri și anume booknation.ro și
booktribe.ro. Vi le recomand cu drag. Dacă mai știți voi altele poate-mi dați de
știre și mie. Mulțumesc anticipat! :)

De obicei în clipa în care îți tipărești cărțile tu îți vei plăti o parte sau toate
exemplarele. Bineînțeles asta depinde de la editură la editură – subiect pe care l-am
detaliat mai sus.
Revenind, acest număr de exemplare destinate autorului poate fi de 50, 100
sau mult mai multe. Personal înainte să semnez cu editura mea m-am informat
despre acest aspect. Am citit ce au făcut alți autori și mi-a fost mai ușor să iau o
decizie, astfel încât să nu repet greșelile lor.
Vrei să fii promovat sau vrei să fii uitat?
Profundă întrebare! Fie că ai publicat o carte, fie că urmează, vreau să te
gândești la un lucru: ce ai de gând să faci cu exemplarele care-ți revin ție? Îți dau
eu variante de răspuns:
– vrei să le ții încuiate într-un dulap sau printr-o cutie aruncată prin podul casei
doar pentru că egoul tău să fie satisfăcut că în sfârșit ești și tu autor?
Nu vreau să te dezamăgesc, dar azi oricine poate ajunge autor… și dacă ai de
gând să scrii doar pentru tine atunci ce rost mai are să publici manuscrisul? Tu îți
oferi talentul și munca tuturor celor care iubesc stilul tău literar. Punct!
– vrei să le oferi toate cadou membrilor familiei tale, prietenilor și cunoscuților?
Toate aceste persoane dragi ție?
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Dacă într-adevăr te iubesc și țin la tine, crede-mă că n-o să aștepte cadou de
la tine ci vor da fuga în librărie s-o cumpere, apoi vor face tot posibilul să-ți arate
ce minunăție au făcut. Da, au făcut o minune pentru tine și trebuie să fii
recunoscător pentru asta! Cei mai mulți autori nu se pot bucura de această
oportunitate…
– vrei să le vinzi la colț de stradă ca să-ți recuperezi investiția inițială și poate să
faci o brumă de profit?
Ești afacerist! Bravo! Dar nu e destul… Vrei să-ți mai amintesc faptul că nu
ai scris o poveste pentru tine ci pentru lumea-ntreagă? Mi-ai răspunde „păi da, de
asta vreau să le vând”. Hei, stai, stai! Acum la început de drum tu ești mai mult
preocupat de câte cărți vinzi sau să fii cât mai repede cunoscut de cât mai multă
lume? Hai, cântărește-le pe astea…
O carte vândută de tine unei persoane necunoscute de pe stradă crezi c-o va
face pe aceasta promotorul tău, vorbind despre carte miilor de prieteni și
cunoscuți? Ahhh… e o persoană obișnuită… aha… înțeleg… și așa vrei tu să te
faci cunoscut… în ritmul ăsta? Bun!
– vrei să le dai G R A T U I T persoanelor influente care ai certitudinea că vor
vorbi despre cartea ta miilor de persoane?
Aaaaa… n-ai cam vrea să le dai gratuit… te macină zdravăn gândul
ăsta? Copile! Ce vrei de la viața de scriitor? Tot ce e mai bun sau anonimatul
total? Să știi că nu e bine ca banii să-ți devină stăpân… nu e bine să lucrezi pentru
bani. Trebuie să pui banii să lucreze pentru tine! Nu știu cine a spus asta dar mare
dreptate a avut!
Așa că nu te mai uita pe tabela aia de scor, nu mai urmării mereu câte cărți
ai vândut și câți bani ai făcut. Nu asta e ideea. Ideea e să-ți faci povestea cunoscută
cât mai repede și cât mai multor persoane – cam greu să faci asta în același timp –
dar cel puțin pentru asta sunt cei de la punctul următor:
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Să recapitulăm: ai exemplarele tale și ai aflat care ar fi metodele prin care
trebuie „să scapi” de ele. Ai ales-o pe cea mai înțeleaptă dintre cele de mai sus?
Bun! Uite exact așa am făcut eu. Am oferit peste o sută de exemplare (în timp am
ajuns la cifra asta) persoanelor care promovează cartea, așa numiților
bookinfluenceri.
Îi găsiți pe rețelele de socializare și sunt acele persoane
care sunt urmărite de mii de suflete. Sunt bookinfluenceri care
au 500 de urmăritori, dar sunt și alții care au zece mii, poate și
mai mult. Acolo e comunitatea de lectură. Acolo toată lumea
vorbește despre cărți și nimic altceva.
Însă ca în orice industrie și ei sunt „arondați” anumitor
genuri literare sau edituri. Edituri care promovând prin
intermediul lor își vând cărțile. Iar la urma urmei sunt și ei tot
oameni, așa că…
alegeți cu grijă!
Sunt care promovează contra cost începând cu 50-100 de lei, dar cei mai mulți
te promovează dacă le oferi un singur exemplar de carte. Dacă dorești ca numele
cărții tale să fie citit de cât mai multe perechi de ochi atunci îți recomand să le mai
oferiți un exemplar în plus pentru un concurs.

În principal ei se ocupă de absolut tot. Tu mai trebuie să ai în vedere
costurile de transport și timpul care-l oferi împachetatului și expedierii cărților.
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Chiar dacă nu costă o avere, poți face din când în când câte
un concurs, oferind un exemplar celui care îl consideri tu
câștigător, fie prin tragere la sorți, fie după alte criterii. De
obiecie astfel de promovare este binevenită când vrei să anunți
ceva important și-ți dorești ca lumea să fie numai „ochi și
urechi”.

Ai scris o carte sau mai multe, acum cred că mai poți scrie câte-un articol de
500-1000 cuvinte despre cartea ta. Ceva puternic care se atragă atenția pe mărețul
internet. Apoi te îndrepți cu el către site-urile care, contra cost, îți publică acest
articol. Aici tarifele se învârt în jurul a câtorva sute de euro pentru trusturile de
presă naționale și regionale.
Merită investiția?
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Dezavantajul este că articolul tău va fi online doar o anumită perioadă de
timp, iar în presa scrisă tradițională va apare doar în câteva ediții, în funcție de
pachetul de promovare ales. Maxim parcă este 30 de zile pe online și vreo două
săptămâni în presa scrisă. Dacă totuși dorești să investești aici să te gândești la
perioada când lumea e mai mult online.
Nu-ți recomand să faci genul ăsta de promovare în lunile de vară când toată
lumea-i în vacanță și nu prea mai are nimeni chef să citească preasa. Opțiuni
despre cum am promovat (contra cost), ca autor, cartea de debut mai sunt și
poate vei regăsi ceva și pe placul tău!

Aici e varianta mai ieftină a advertorialelor. Este același parcurs doar că la
publicarea pe diverse siteuri plătești doar câteva zeci de euro și ai garanția că
articolul tău va rămîne pe online muuuult și bine. Le recomand cu drag mai ales
dacă acestea au și vizibilitate bună în SEO atunci articolul tău va încânta cât mai
multe priviri.
E genul de promovare care-ți poate aduce vizibilitate infinită!
Îți pot lasă câteva astfel de siteuri: comunicatedeafaceri.ro ,
centruldepresa.ro , comunicatedepresa.ro , evz.ro/comunicate/oferta-evzcomunicate
,
capital.ro/comunicate/oferta-capital-comunicate
,
comunicatedepresa.net
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Astfel de platforme unde îți poți promova cartea contra cost în România nu
am reușit să găsesc, însă dacă tu cunoști ceva ți-aș fi recunoscător dacă vei vrea să
împărtășești asta și cu mine. Știu câteva pentru limba engleză, asta dacă te-ai
gândit să-ți traduci cartea și s-o promovezi. Amintesc aici platformele booktalk.org
, shopify.com , librarything.com , writers.net , booksie.com , publishdrive.com
Unele dintre ele sunt forumuri, altele sunt magazine online sau specializate
doar în promovare, însă sunt câteva și gratuite. Așa că fă-ți repede conturi și
adaugă-ți detaliile personale.

Și asta este o variantă de promovare contra cost pe care o poți avea în
vedere. Personal nu am încercat-o, dar recunosc că mă bate gândul. Am încercat-o
și în alt domeniu și a adus rezultate. Acum nu știu câți iubitori de carte se uită la tv
sau ascultă radioul. Dar este o opțiune pe care trebuie să o luați în considerare
pentru vizibilitate.
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În funcție de editura la care ai publicat vei avea acces gratuit sau contra cost
la librăriile online. Acum, considerând cazul în care îți publici singur cartea cu o
editură self publishing trebuie să ai în vedere că toate exemplarele sunt ale tale și tu
ești cel care trebuie să le vinzi, iar pentru asta ai nevoie de o librărie online… sau
mai multe. De ce intră ele în categoria de promovare contra cost? Pentru că sunt
niște taxe pe care le percep pentru a-ți vinde „marfa” prin intermediul lor.

Voice-over-ul este întâlnit mai mult la cărțile audio (povestite) care, dacă tot
am amintit de ele sunt undeva în jurul a o mie de euro per carte. Câteva siteuri de
unde vă puteți alege vocile pentru cartea voastră:
vocidepoveste.ro , voiceovers.ro , dicție.ro , mediajingles.com
Personal nu am făcut, dar mă bate gândul serios și aici să realizez și un
format audio la cartea de debut. Cam asta e moda ultimilor ani, să ai o „carte
povestită”, fiindcă în nebunia zilelor noastre cu greu îți mai faci timp să citești o
carte clasică, în schimb o poți asculta în timp ce faci altceva.
Dacă nu ai buget pentru cartea întreagă poți apela la varianta de început – o
voce pentru un spot scurt de promovare carte. Am făcut un astfel de spot voice-
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over cu ajutorul lui Nick Bodea de la NB Creative și într-adevăr parcă e ceva
nou

Când aud despre o carte, o poveste, cititorii au tendința
de a căuta informații despre autor. Așa că trebuie să ai în vedere
și promovarea ta împreună cu cartea. Cărți de vizită, tricouri
personalizate cu coperta cărții, pixuri, felicitări, orice variantă
de promovare ca și la o afacere tradițională, fiindcă scopul este
același: să te faci cât mai cunoscut!
Și uite că v-am arătat și cum am promovat (contra cost),
ca autor, cartea de debut.
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Sper ca aceste informații să-ți fie de folos în lunga ta incursiune în lumea
scriitorilor, să te inspire și să-ți facă ordine în gânduri. Și nu uita... învingători
sunt cei ce nu renunță! Iar TU ești unul dintre ei!

Și oricât de greu ți-ar fi, am încredere în tine că vei REUȘI!

Ps: Dacă vei considera vreodată că prezentul ghid te-a ajutat în vreun fel, dacă dorești și îți permiți ți-aș fi profund
recunoscător pentru o eventuală donație accesând butonul alăturat. Apreciez!

