HOLTES & SIETSMA
Nieuwsbrief nr. 2019.01
Hallo!
Dit is onze eerste nieuwsbrief met ontwikkelingen rond onze boeken.
Er is genoeg te melden!
De onderwerpen zijn:
– Upgrade van boek 1
– Vertaling van ons boek in het Engels en Duits
– Amazon is nu onze nieuwe uitgever
– status Nederlandse uitgever
– gratis e-book voor iedereen
– mond-tot-mondreclame
– onze websites
– nieuwsbrief
– En dan boek 2

Upgrade van boek 1
Zoals je weet hebben wij ons eerste boek, BACK-UP Zo wijd de wereld strekt,
geheel in eigen beheer geschreven en uitgegeven.
Als beginner gaat dat natuurlijk met vallen en opstaan, maar gaandeweg
kregen wij het in de vingers.
Na een proefperiode, waarin ook een tijd een foute versie te downloaden was,
konden wij twee dingen vast stellen.
- Wij kregen veel reacties en merkten dat het verhaal bij veel lezers in de
smaakt valt.
- Ook kregen wij opmerkingen en adviezen hoe het nog beter zou kunnen.
Dat gaf ons voldoende drive om het boek wat professioneler te laten bewerken.
Uitgangspunt was dat het verhaal niet aangetast zou worden en wij ook ons
schrijversidentiteit zouden behouden.
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En dat is gelukt!
– Door een externe, Martin Meijer, zijn er toch nog correcties uitgevoerd.
- Ook is de leesbaarheid van zinnen verbeterd.
- Enerzijds door de zinsopbouw en/of bewoordingen te veranderen en
anderzijds door zinnen hier en daar in te korten.
Daardoor is er nu een nieuwe Nederlandse versie ontstaan met versienummer
2019.05
Het verhaal is gelijk gebleven, maar is iets anders vorm gegeven waardoor het
wat sneller leest.
Vertaling van ons boek in het Engels en Duits
Nu we toch bezig waren hebben het boek gelijk laten vertalen.
De Engelse vertaling, door Martin Meijer, is nu klaar en in publicatie.
De Duitse vertaling is onderhanden.
Amazon is nu onze nieuwe uitgever én met een speciale aanbieding
Om de Engelse versie te kunnen verspreiden is Amazon nu onze internationale
internet uitgever geworden.
Amazon is wereldwijd de grootste aanbieder van e-books en papieren boeken.
Daardoor kunnen wij onze Nederlandse boeken ook internationaal uitgeven én
dat geeft als voordeel dat wij daardoor de Paperback voor Nederland en België
zéér scherp geprijsd kunnen aanbieden.
Voor Nederland wordt het dan € 13,45 incl. BTW en bezorgkosten*
Voor België wordt het dan € 13,08 incl. BTW en bezorgkosten*
Toch om mooie prijs voor een boek van 500 pagina's.
Ruim € 12,00 goedkoper dan via de Nederlandse uitgever.
In de andere landen kan de prijs iets afwijken vanwege de belasting op boeken,
verzendkosten of de omrekening in andere valuta.
Dus wat let je om een geliefd persoon zo'n mooi boek te geven.
Nederlandse uitgever
Deze Nederlandse uitgever, Brave New Books, houden we aan.
Dit om te zorgen dat mensen die toch in Nederland bij de boekwinkel of via
bol.com de Paperback willen kopen, dat kunnen doen.
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Tevens is een Nederlandse uitgever nodig om via de openbare bibliotheken ons
boek te kunnen lenen. Hetgeen nu bij veel bibliotheken mogelijk is.
Gratis e-book voor iedereen
Ondanks deze ontwikkelingen, blijft ons e-book van het eerste boek gratis.
Zowel de Nederlandse en Engelse versie kan je als cadeau weggeven. Mooi
toch!
Ook straks de Duitse versie, doch deze zit nog in de vertaalmolen. Daarover
ontvangen jullie later meer info.
Mond-tot-mondreclame
Zou je ons daarmee willen helpen door het e-book en/of de link van onze
website onder jullie familie en vrienden te verspreiden.
En natuurlijk niet vergeten je familie, vrienden of collega’s die Engelstalig zijn!
Die zullen natuurlijk helemaal blij zijn met een gratis e-book in hun moedertaal.
En wil hen dan ook vragen om de boeken verder te verspreiden.
Ben je een lezer van het eerste uur, voor oktober 2019, en je hebt ons e-book
nog in het bezit, dan verzoeken wij je die te vervangen door de nieuwste
versie, die je kunt downlaoden via onze website, klik daarvoor hier!
De oude versies graag weggooien.
En heb je het e-book al een keer weggegeven, wil je hen dan ook informeren
dat er een nieuwe versie is.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Onze website
https://everywhereconnected.com/
Vanwege deze ontwikkelingen hebben wij ook de website aangepakt.
De startpagina is nu het portaal naar de websites van de verschillende landen
geworden.
De inhoud is meer gestroomlijnd er zijn nieuwe informatieve pagina's
ontwikkeld.
Ook zijn er speciale pagina's ontworpen waardoor men snel een boek kan
bestellen.
Nieuwsbrief
Ook zullen we regulier een nieuwsbrief verspreiden.
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We hadden al links en rechts informatie gedeeld, doch dat wordt nu
gecentreerd in de website.
Nieuwe ontwikkelingen worden dan verspreid d.m.v. een periodieke
nieuwsbrief.
En dan boek 2 ....
Velen zullen er reikhalzend naar uitkijken, maar nog even geduld a.u.b..
Gelukkig gaat de voortgang wel volgens planning en is er al voldoende om
begin 2020 met deel twee te komen.
Daarnaast blijkt het verhaal zo omvattend te worden/zijn dat we boek 2 in
tweeën hebben gesplitst.
Dus de status van het boek is verandert van tweedelig naar een (mini)serie.
Zo … dit was heel wat informatie. Met de volgende nieuwsbrieven zullen we
het wat meer doseren.
We zijn natuurlijk benieuwd naar je reactie.
Hartelijke groeten,
Bert en Wop
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