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Mindboozt Förlag fyller 2 år och
expanderar med nytt imprint
By MBP gör det enkelt att publicera din e-bok och ljudbok och finns på
västkusten i Varberg och ärett team av författare, coacher, föreläsare och
inspiratörer- som vet vilka utmaningar det finns när du ger ut en bok själv här
i världen.
Vi är bara i början ännu säger Mindboozt grundare och initiativtagare Camilla
Gyllensvan som själv har gett ut boken NLP kommunikation och det
personliga ledarskapet som toppar NLP listan senaste året . Samt gjort flera
listtoppande ljudspår med bla hypnos och mediation. Dessutom somnar flera
hundra personer till hennes "somna snabbt"* varje kväll.

Vi ser en markant ökning av författare som inte bara vill skriva en bok, de vill
även sprida sin kunskap och sin expertis i Sverige och internationellt. Och då
Mindboozt Publications är specialiserade inom självutvecklingsböcker tyckte
vi det var dags att ge även andra författare möjligheten att snabbt kunna
publicera och ge ut tex barnböcker och självbiografier. Eller som vi kallar det
"teaching bio"
By MBP erbjuder dig ett stort distributionsnätverk i Sverige, Europa och
övriga Världen. Vi har ett team av professionella medarbetare som kan hjälpa
dig med Korrekturläsning, Lektörs läsning omslagsdesign, layout och
marknadsföring. Kort sagt vi hjälper dig från första sidan till färdig bok Och
ger ut alla slags böcker och vårt mål är att du som författare ska få behålla så
stor del av vinsten från din bok som möjligt. Och många av våra författare har
därför valt att egenpublicera sin bok hos BYMBP - Med en bok öppnar sig
världen för dig!
Mindboozt imprint By MBP bygger på enkelheten i ett
egenpubliceringsförlag med styrkan i ett förlag och under hösten har redan
två böcker givits ut redan till jul släpps ytterligare två böcker och flera
ljudspår.

BY MBP är ett egenpubliceringsförlag Som hjälper författare med synlighet
och att sälja sina böcker online samt erbjuder personlig service, ingen minsta
upplaga, från första sidan till färdig bok! Ὅ
Tillsammans med oss får du fördelarna med ett förlag, samtidigt som du delar
dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter med världen och kan vara med
och skapa en mer positiv framtid. Tillsammans bidrar vi till en bättre värld!
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