Bonnierförlagens presstjänst – en guide
Fem förlag, ett konto
Vår presstjänst är gemensam för förlagen Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bonnier
Carlsen, Bonnier Fakta och Wahlström & Widstrand. Du anger själv vilka förlag du önskar böcker från
vid registreringen. Ditt konto blir, efter godkännande, giltigt för beställning hos alla förlag. Observera
att du fortsatt behöver logga in på respektive förlags sida - men med samma kontouppgifter. Du kan
därefter lägga beställning på de titlar du önskar.
Tjänsten är helt ny och har ingen koppling till våra gamla system. De gamla inloggningsuppgifterna
har därmed upphört att gälla. Det innebär att du behöver registrera dig på nytt som användare på
denna sajt, även om du tidigare har haft ett konto hos oss.

Så här ansöker du om ett konto
1. Gå till sidan ”Press” under respektive förlagssajt
2. Fyll i dina kontakt- och adressuppgifter, enligt nedan beskrivet på bild (Fält markerade med *
är obligatoriska). Frilansjournalist anger även en motivering.

Frilansjournalist – fyll i så här:
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Journalist anställd/företag – fyll i så här:

3.
4.
5.
6.
7.

Ange vilka genrer du är intresserad av, genom att kryssa i avsedda fält
Välj de förlag vars böcker du recenserar
Godkänn villkoren
Tryck på ”Registrera konto”
Klart! Du får ett bekräftelsemejl att din ansökan är mottagen

När kan jag börja beställa böcker?
Vi hanterar din kontoansökan så snart som möjligt, dock senast inom fem arbetsdagar. Efter att ha
blivit godkänd som kund skickas ett bekräftelsemejl till dig, och du kan börja använda tjänsten.
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Så här loggar du in
Hur gör jag?
När ditt konto har blivit godkänt så loggar du in via någon av nedanstående länkar med de uppgifter
som du uppgav vid registreringen - din e-postadress och ditt valda lösenord.
www.albertbonniersforlag.se/press
www.bonniercarlsen.se/press
www.bonnierfakta.se/press
www.forum.se/press
www.wwd.se/press

Glömt lösenordet?
Vid glömt lösenord kan du beställa ett nytt genom att trycka ”Glömt lösenord”. Presstjänsten
kommer då automatiskt generera ett nytt lösenord, som mejlas till dig.

Markera och kopiera det automatgenererade lösenordet från mejlet, och klistra in det i
lösenordsfältet. Du kan ändra till ett eget efter inloggning, under ”Mina sidor”.
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Hur läggs en beställning?
Efter inloggning landar du i den senast aktuella utgivningen för det förlag du har loggat in på. Du kan
även söka fram titlar via sökmotorn. Böcker som är tillgängliga för beställning har en ikon ”Lägg till”
synlig i anslutning till bokpresentationstexten.

Sajten erbjuder beställning av e-böcker som recensionsexemplar, vilket förkortar ledtiden från
beställning till leverans: boken når dig samma dag som du lägger beställningen.
E-boksutgåvan finns tillgänglig från och med bokens utgivningsdag och mejlas samma dag som
beställningen läggs till den mejladress som angavs vid registreringen.
Fysiska böcker skickas ut cirka 3 veckor innan bokens recensionsdag och leveranstid är cirka 3-5
arbetsdagar.
OBS: Du kan endast beställa ett exemplar per titel, med undantaget att du kan beställa en korrekturPDF tillsammans med e-bok/inbunden bok.
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Att skicka en beställning
1. Tryck på ”Gå till bokhyllan” i nedre delen av skärmen

2. Granska din beställning. Under ”Bandtyp” ser du i vilket format du beställt respektive bok,
kontrollera att dessa stämmer. Genom de röda kryssen kan du ta bort en titel som du inte
önskar. Tryck därefter ”Gå vidare”

3. I steg 2, kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta
4. Bekräfta din beställning genom att trycka på ”Bekräfta order”
Din order har därefter gått iväg till oss. Vi handlägger din beställning så snart som möjligt, dock
senast inom två arbetsdagar. Vi förbehåller oss rätten att ändra i beställningarna om vi anser det
motiverat.
Så snart din beställning är godkänd så går ett bekräftelsemejl iväg till den e-postadress du angav vid
registreringen.

Frågor?
Kontakta press@bonnierforlagen.se
Vid brådskande beställningar kontakta oss direkt via ovan mejladress eller ring Bonnierförlagens
växel på telefonnummer 08-696 80 00 och be att de kopplar dig till vår Kommunikationsavdelning.
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