Välkommen till förlaget där alla författare är VIP!
Lyxförlaget är ett namn som signalerar vad detta handlar om. Ett förlag som sätter författaren i fokus, ett för
lag för dig som har ambitioner med ditt författarskap och är redo att investera i dig själv.
Bakom Lyxförlaget står ett flertal erfarna författare och förläggare som tillsammans med investerare nu tar
steget att skapa en helt ny förlagsmodell som varken är hybridförlag eller egenutgivning och allra minst tradi
tionell. Författare är värda mer.
Under två års tid har vi därför köpt upp fastigheter runtom i världen (Costa Rica, Phuket, Malta, Kap
Verde, Åre, New York, Bali, Gran Canaria, London, Paris, Miami med fler hus på gång) och skapat ett flertal
förlagshus som innehåller både boende och kontor. Samtliga våra förlagshus har tillgång till pool och spa
samt träningsutrymmen. De ligger i nära anslutning till internationella flygplatser, men ändå i lugna lägen för
att du ska kunna koncentrera dig på att skriva.
Alla förlagshus är bemannade. Vi sköter städning och har en egen kock. Skriver du kokböcker? Då kom
mer du att älska våra stora och välutrustade kök. Det finns även tillgång till studios för fotografering, video
inspelning, podcastproduktion och ljudboksinläsning..
Det finns stora sällskapsytor där du kan umgås med andra författare som befinner sig i förlagshuset och
givetvis med redaktörer, förläggare, formgivare och korrekturläsare.
Som författare hos Lyxförlaget kan du disponera våra förlagshus fritt under totalt åtta veckor per år, men
du kan i mån av plats förlänga dina vistelser genom att köpa till extra veckor. Helpension med alkoholfri
dryck ingår, men baren står öppen för den som vill handla eller bjuda sina förlagskollegor.
När du skriver avtal med Lyxförlaget ingår även en egen PRperson som jobbar med ditt författarskap varje
månad. Förlagets medarbetare jobbar på distans från valfritt förlagshus.
Våra författaravtal startar på 9900 kr i månaden + moms. Då ingår utgivning av en (1) bok per år (samtliga
format). Du behåller 90 procent av nettointäkterna på bokförsäljning efter distributionskostnader.
För författare med större utgivning så kan man antingen låna pengar ur förlagets utgivningsfond (effektiv rän
ta från 9,5 procent) eller uppgradera till ett tvåboksavtal för 12.900 kr + moms. Mer produktiv? Begär en offert.
Bokmässor? Lyxförlaget har monter på de stora bokmässorna och erbjuder sina författare att resa dit till
självkostnadspris. Bli en Lyxförlagsförfattare idag!
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