רוצים להגשים חלום ולהוציא את ספרכם לאור?
"הוצאה קטנה

אדוואנס -הוצאה לאור ,הינה הוצאה משפחתית קטנה שסיסמתה
 עם יחס אישי .באדוואנס -הוצאה לאור עושים זאת הלכה למעשה -אין צורךלשלוח בדואר את כתב-היד או עותק באימייל של הספר ולחכות חודשים רבים
להוצאה לאור לענות ,אם עונים בכלל .באדוואנס אנו רוחשים כבוד והערצה
למחברים ומעריכים את המאמצים והיצירתיות שהם השקיעו בספר המוצע.
"באדוואנס מבטיחים לפגוש אתכם תוך שבועיים ימים מעת פנייתכם ,נבחן את
כתב-היד ,נשב עמך על כוס קפה ,נקשיב לכם ונענה לשאלותיכם על המקום".
באדוואנס זו הבטחה!
ההוצאה משתמשת בשירותיהם של אנשי מקצוע עצמאיים ,מקושרת עם בתי דפוס
שונים בארץ ושומרת על עלות תפעולית נמוכה -חיסכון המתבטא בעלות משתלמת
ללקוחותיה .ההוצאה מתמחה בהפקה ובהוצאה לאור של ספרים ופרסומים
אקדמיים -ספרי עיון ,ספרי לימוד ,ספרי קריאה ,ספרי שירה ,כתבי-עת ועריכה
מקצועית .מספר ספרים שיצאו לאור על ידי אדוואנס הופקו עבור עמותות וארגונים
בנושאי חינוך ,רווחה וחברה ,וחלקם האחר הם ספרים שהוזמנו על-ידי מחברים
ששילמו עבור הוצאות ההפקה במחיר משתלם.
כל אחד יכול בעזרת אדוואנס -הוצאה לאור -היום קל יותר להוציא ספר לאור
והעלויות הן סבירות מאשר בעבר" .ההוצאה מסייעת לכל מי שרוצה להוציא ספר
לאור ולהגשים חלום" ,אומר המו"ל ד"ר חזי אהרוני" .לכל אחד מאתנו יש רעיון
טוב ,כשרון חבוי ,ספר במגירה ,זיכרונות וחוויות ,או יצירה שאנו רוצים לבטא
בכתב באופן מקצועי ומושך בתוצר מוגמר של ספר .התחושה של הוצאת ספר לאור,
לרבים מהמחברים היא בדומה ללידת תינוק חדש ,תהליך המלווה בחבלי לידה
והרבה התרגשות .אנו באדוואנס מכבדים זאת ,ועל כן חשוב שתהליך כזה יעשה
באופן מסודר ,איכותי ומקצועי".
מהו התהליך של הוצאת ספר לאור? -מתקשרים אלינו ,קובעים פגישה ומקבלים על
המקום חוות דעת כללית ומקצועית על פוטנציאל הספר ,תהליך הפקתו ו/או עלות
הדפסתו .קיימות שתי אפשרויות להוצאת ספר לאור :האחת כאשר המו"ל מסכים
לקבל את כתב-היד ולשלם עבור הפקתו והפצתו ,כאשר המחבר מקבל תמלוגים
עבור הספר באחוזים ,בהתאם לרמת המכירות .הדרך השנייה היא כאשר המו"ל
מסכים להפיק את כתב-היד במחיר הטוב ביותר בשוק ,ולהוציא את הספר לאור
עבור המחבר המשלם את הוצאות ההפקה .בכל התקשרות ,המחבר וההוצאה לאור
חותמים על הסכם הדדי המפרט את כל השירותים שההוצאה לאור מתחייבת לתת
למחבר ,ועל חובתו של המחבר כגון גובה התשלום עבור השירות ,מועד אחרון
להגשת כתב-היד ,תכני כתב-היד ,פורמט הגשתו למו"ל וכדו'.
ההוצאה לאור מייעצת ומסייעת למחברים ומלווה אותם צעד אחר צעד :בכתיבה,
בעריכה ,בארגון הפרקים ,בגרפיקה ובאסתטיקה של עטיפת הספר ופנים הספר,
ברישום הספר במאגרי מידע ארציים ובינלאומיים ,בתהליך הטכני של שליחת
וקליטת כתב-היד בבית הדפוס ,בפיקוח על תהליך ההפקה וההדפסה ,בהובלת
הספרים המוגמרים ללקוח ובסיוע בכתיבת תכנית שיווק והפצתם של הספרים.
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