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Nieuwsbrief UEB, maart 2013 – nummer 1
VOORWOORD
Al vanaf het moment dat wij Uitgeverij Eigen Boek (UEB)
overgenomen hebben, in maart 2012, zijn wij voornemens
geweest een nieuwsbrief uit te gaan geven.
U denkt wellicht waarom?
Naast onze wens u op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen binnen UEB, willen wij u met deze nieuwsbrief vooral
uitnodigen actief met ons mee te denken.
Nu is dat onze wens, maar is dat ook wel de wens van de
auteurs? Om te inventariseren of hiervoor animo bestaat
hebben wij in januari 2013 onze auteurs gevraagd een
enquête in te vullen.

Tot onze aangename verrassing hebben wij veel reacties
gekregen en uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de
auteurs het ontvangen van een nieuwsbrief op prijs stelt.
Met trots presenteren wij u hierbij het eerste exemplaar van
Nieuwsbrief UEB.
Wij wensen u veel leesplezier!
Angelique Pluijgers, directeur

Hebt u tips,suggesties of reacties, stuur die dan naar:
info@uitgeverijeigenboek.nl

TOP 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN
Dit zijn de 5 boeken die in de periode 1 juli t/m 31 december 2012 het best zijn verkocht:

Dépri en
meer
Hillie
Bonnema

Het Spoor
van mijn
Leven
Wim
Kruithof

Losse
Stukjes
Jean-Paul
Pluijgers

Mijn
Woekerpolis
Arno van
Esch

Top 100
NL Sport
Wilfred
Luijckx

Recepten van
Westerwoldse
Keukenprinsessen
Harbert Schutte

De Toverspiegel
Pascal de Wit

Meen je dat nou?
Pierre Eggels

Mijn leven met
epilepsie
Marinde ten
Böhmer

UITSLAG ENQUÊTE
Begin van het jaar hebben wij alle auteurs per e-mail een
enquêteformulier gestuurd en hen verzocht deze in te vullen en
terug te sturen. Velen van u hebben aan deze oproep gehoor
gegeven, waarvoor wij u hartelijk danken.
Met de informatie die wij hiermee verkregen hebben kunnen
wij verder werken aan de optimalisering van Uitgeverij Eigen
Boek; door in te spelen op uw wensen en verwachtingen. En
met behulp van uw feedback kunnen we onze verbeterpunten
in kaart brengen.
Zoals de hiernaast staande samenvatting toont, kan
geconcludeerd worden dat het overgrote deel van onze
auteurs tevreden is over de samenwerking met UEB.
Tevens heeft de enquête nuttige verbeterpunten naar voren
gebracht, waaraan wij natuurlijk ruimschoots aandacht zullen
besteden.
De uitslag van de enquête is voor ons een bevestiging dat we
op de goede weg zijn en stimuleert ons om samen met u te
werken aan de verbeterpunten.

Samenvatting uitslag enquête
 Over het algemeen zijn alle respondenten tevreden over
UEB.
 Het merendeel heeft aangegeven belangstelling te hebben
voor een nieuwsbrief en het liefst wil men die 1x per
kwartaal ontvangen.
 Men blijkt tevreden tot zeer tevreden te zijn over het
boekresultaat.
 Hoewel de meerderheid van de respondenten tevreden is
over de verkoop, komt hier ook naar voren dat meer
aandacht voor verkoopmogelijkheden op prijs gesteld wordt.
 De website wordt door de meesten als goed beoordeeld.
 Velen van u hebben ook aangegeven opnieuw voor UEB te
kiezen, indien men zou besluiten een volgend boek uit te
gaan geven.
 Bij de vragen over e-book kwam duidelijk naar voren dat er
een grote behoefte is aan de mogelijkheid om de boeken
ook als e-book te publiceren.

In deze nieuwsbrief willen wij dan ook een vaste rubriek
maken, waarin wij nader ingaan op de opmerkingen en vragen
die in de enquête naar voren zijn gekomen en die wij als
reactie op deze nieuwsbrief hopen te ontvangen.
Voor deze editie is e-book het onderwerp.

WINNAARS BOEKENBON
Onder de inzenders van de enquête hebben we 3
boekenbonnen verloot.
De winnaars zijn: de heer L. van Herk, mevrouw W. van Kuyck
-van der Zanden en de heer A. de Ruiter. Gefeliciteerd!
Zij hebben hun boekenbon inmiddels ontvangen.

E-BOOK

FACEBOOK

Een van onze speerpunten is u in de nabije toekomst de
mogelijkheid te bieden om uw boek ook als e-book te laten
publiceren. Wij zijn dan ook hard aan het werk om dit zo snel
mogelijk te kunnen realiseren. Op dit moment wordt het
omzetten van de boeken naar een e-book getest. De
verwachting is dat u binnen enkele maanden uw boek ook als
e-book door ons kunt laten publiceren. Wij zullen u zo snel
mogelijk informeren over de hieraan verbonden tarieven en
verdere ontwikkelingen.

Naast onze Nieuwsbrief en Twitter kunt u ons nu ook volgen
via Facebook! Daar zullen wij u op de hoogte houden van
onze werkzaamheden, tips met betrekking tot het uitgeven van
uw Eigen Boek en nog veel meer.

Volg ons ook op

Curacao
3.0
M. Goede

Een klein viooltje
kan ook mooi zijn
Wil Veldhuizen

Wilt u de nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar:
info@uitgeverijeigenboek.nl

