e-Zpravodaj Zásilkového knihkupectví Sklep
(březen 01/2017)
Vážení zákazníci,
v průběhu prosince 2016 a ledna a února 2017 jsme postupně oslovovali osobním
emailem všechny zákazníky, kteří se nám za dobu existence knihkupectví
nashromáždili v adresáři a požádali je o odpověď na krátký dotazník. Vy jste v něm
zvolili variantu A, tedy máte zájem zůstat v naší databázi a máte zájem být
informováni o novinkách na knižním trhu a našich akcích. Děkujeme, že jste takto
rozhodli a věříme, že s našimi službami budete i nadále spokojeni.
Dnes Vám tedy posílám náš první e-Zpravodaj, který bychom chtěli rozesílat zhruba
čtyřikrát do měsíce. Pokud budeme stíhat, tak vždy v neděli navečer. Jak vidíte, hned
první číslo vychází s malým zpožděním, ale věřím, že další již budou rozesílány v
plánovaném termínu. Zatím je zpravodaj v této ne příliš sofistikované podobě, ale
vše má svůj čas a vše se vyvíjí, takže věřím, že další e-Zpravodaje budou postupně
nabírat atraktivnější design.
Každý e-Zpravodaj bude také k dispozici v našem eshopu ve formě PDF souboru a
později také na našem webu, jakmile dojde k jeho úplné rekonstrukci (nejspíš během
dubna 2017).
Jak již bylo uvedeno v emailu s dotazníkem, kromě materiálů k výuce a studiu cizích
jazyků prodáváme také učebnice pro všechny další výukové předměty na základních
a středních školách a snažíme se také našim zákazníkům nabídnout možnost nákupu
českých knih nejrůznějších žánrů. Každý den sledujeme novinky, které vycházejí na
knižním trhu a ty (z našeho poněkud subjektivního pohledu) nejzajímavější tituly
dáváme do eshopu. V současné době je v našem eshopu zhruba 6 500 knižních titulů
v menu České knihy. Z toho přibližně 1 200 máme skladem k okamžitému dodání a
dalších více než 50 000 titulů je k dispozici u našich dodavatelů, což jsou čtyři knižní
velkoobchody – Pemic, Kosmas, Albatrosmedia a Euromedia. Většinu titulů od těchto
dodavatelů Vám můžeme zjistit se slevou 20% z jejich doporučené prodejní ceny.
Vážení zákazníci, přeji Vám úspěšný vstup do jarního období, které dnešním dnem
začíná a těším se na další spolupráci s Vámi.
S pozdravem
Jiří Šádek
Zásilkové knihkupectví Sklep
email: sadek.jiri@email.cz
mobil: +420 602186735
http://eshop.zksklep.cz/

e-Zpravodaj
1. Nové ceny OUP, Macmillan, Hueber, CUP
2. FAQ – Jak objednávat
3. Přijímací zkoušky na střední školy
4. Knihy, které stojí za přečtení

1. Nové ceny OUP, Macmillan, Hueber, CUP
Od února 2017 platí nové ceníky nakladatelství OUP, Hueber a Macmillan, CUP a
Fraus.







OUP – ceny byly většinou navýšeny o 1-2%, zhruba se dá říci, že na každých
100 Kč cena vzrostla o 1 Kč.
Macmillan – zde došlo k výraznějšímu zvýšení prodejních cen, průměrně o
4-6%.
Hueber – také zde došlo k menšímu navýšení cen, ale u mnoha titulů ceny
zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2016
Fraus – ceny učebnic a pracovních sešitů, které byly před dvěma lety při
změně DPH sníženy od 4 Kč (ze 129 na 125, 139 na 135 atd.) se v letošním
roce vrátily na původní úroveň – tedy 129 Kč, 139 Kč atd.
CUP – ceny se změnily u některých zkouškových materiálů, u učebnic
face2face se naopak snížily. Jinak se ceny nezměnily.

V našem eshopu jsou všechny ceny titulů výše uvedených nakladatelství
aktualizovány podle nových ceníků.
V případě ostatních zahraničních nakladatelství jsme zatím informace o změně cen
nedostali.

2. FAQ – Jak objednávat
V souvislosti s otevřením našeho eshopu jste se někteří dotazovali jakým způsobem
posílat objednávky. Výhradně přes eshop nebo i nadále emailem?
Z našeho pohledu je to zcela jedno. Můžete využít eshop, můžete nám poslat klasický
email se seznamem požadovaných titulů. Oba typy objednávek Vám potvrdíme a
budeme se je snažit co nejrychleji vyřídit.




V případě objednávky přes eshopu jen připomínám, že momentálně máme u
většiny titulů uvedeny slevy 15%, pro Vás ale platí výhodnější ceny podle
informace, kterou jsme Vám poslali v emailu s dotazníkem. Proto berte
potvrzení, která Vám jsou z eshopu automaticky posílána, jako informativní a
platby provádějte až na základě faktury, kterou dostanete v zásilce.
V případě objednávek emailem si Vás dovoluji požádat o co nejpřesnější
identifikaci objednaných titulů. U objednávky na 10 ks modrého Murphyho
sice víme zhruba, o co se jedná, ale nevíme, jestli jenom Book nebo i jako
eBook. Také u dalších učebnic jsou k dispozici různá vydání (někdy i tři – např.
Project, Happy series, New Headway a letos přibude i Solutions), někdy jsou
verze s CD-ROM nebo bez, někdy jsou pracovní sešity s klíčem nebo bez klíče

atd. Jednoznačně zadané objednávky šetří Váš i náš čas a umožňují rychlejší
vyřízení.

3. Přijímací zkoušky na střední školy
Blíží se termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia.
K přípravě na ně mohou žákům 5.nebo 9. ročníků posloužit i následující tematicky
zaměřené publikace
Nakladatelství Fraus vydalo řadu K přijímačkám s nadhledem
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=nadhledem
Nakladatelství Didaktis vydalo Testy 2017
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=testy+2017
Nakladatelství Gaudetop vydalo knihy Tvoje státní přijímačky na SŠ
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8Dky

4. Knihy, které stojí za přečtení
Kniha Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel se stala
fenoménem a stále se dotiskuje a prodává.
Nyní zde máme jiného staříka. Je mu sice „jen“ 81/82 let, ale života si rozhodně
užívá:
Mimořádný život Franka Derricka, 81 let
Jedinečná dovolená Franka Derricka, 82 let
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=derrick
K našim zákazníkům patří většinou ženy a mnohé z nich pracují ve školách jako
učitelky. Každá správná učitelka i správný učitel by měl mít smysl pro humor a brát
věci s nadhledem, tak snad Vás zaujme tip na tuto knihu
Diagnóza: učitelka
Nejedná se o žádnou psychologickou studii, ale o humorný román o skupině
učitelek-čtyřicátnic, které se vrátily do školy jako studentky.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788075532336+
Sledovali jste biatlon? A drželi palce při ležkách a stojkách Gábiny, Ondry, Michala,
Verči a dalších? Sice vyšla už loni, ale teď po skončení všech soutěží a velkých
úspěších Gabriely Koukalové, je znovu aktuální Královna Gabriela.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788097685488+
No a protože loni touto dobou byla Koukalová ještě Soukalová, máme tu další
životopis sportovce, badmintonisty, manžela Gabriely, ale i bojovníka s rakovinou
Petra Koukala s velice jednoduchým názvem – Petr Koukal Jsem.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788027002085+
Na další dvě knihy se pravidelně objevuje reklama v časopisech, novinách, metru, tak
to asi nebude nic špatného:
Gregg Loomis: Akta Julián

Gregg Loomis: Případ Pegasus
Pro milovníky thrillerů.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=loomis
O tom, že v New Yorku jezdí žluté taxíky ví asi každý, méně známé ale je to, že jeden
z těch taxíků sedm let řídila česká spisovatelka Iva Pekárková. Dej mi ty prachy je
název jejího románu z prostředí „njůjorských“ taxikářů.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788020443779+
Iva Pekárková má také velké zkušenosti s životem v multikulturním prostředí, její
manžel pochází z Nigérie, žijí v Londýně, kde mj. pracuje i jako tlumočnice pro
Romské imigranty.
V souvislosti s imigrační krizí, muslimy, islámem, náboženstvím a dalšími podobnými
tématy, na které člověk denně naráží v médiích i v neformálních debatách si dovoluji
doporučit její další dvě knihy, které tak trochu mohou poopravit zažité „pravdy“ a
„zaručené" informace a podívat se na vše jiným pohledem.
Postřehy z Londonistánu
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788020437693+
Multi kulty pindy jedny český mindy
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788020442093+
A na závěr několik dalších titulů, které nově vyšly nebo byly dotisknuty a které asi
není nutno blíže představovat
F. S Fitzgerald: Velký Gatsby
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073353957+
Jane Austenová: Rozum a cit
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073352882+
Jules Verne: Cesta do středu Země / Journey to the Centre of the Earth (dvojjazyčné
čtení)
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073710583+
Bram Stoker: Dracula / Drákula (dvojjazyčné čtení)
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073710576+
Simone Griffin: 300 her pro děti s autismem
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788026201779+
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Tento Zpravodaj Vám byl zaslán, protože patříte ke stálým zákazníkům Zásilkového knihkupectví SKLEP
a souhlasíte se zasíláním informací a nabídek. Zpravodaj je rozesílán zhruba čtyřikrát do měsíce,
neobsahuje žádné přílohy a jeho velikost je max. 200 kB. Slouží k informovanosti zákazníků o
novinkách, akcích a cenových nabídkách knihkupectví.
Pokud chcete změnit svůj status, odpovězte, prosím, na tento email a do předmětu zprávy uveďte
písmeno podle Vaší preference:
B. Mám zájem o setrvání v databázi zákazníků ZK Sklep, ale nemám zájem o zasílání informací o
knižních novinkách a akcích a speciálních nabídkách ZK Sklep (tuto službu lze kdykoliv zrušit, změnit na
variantu A, popř. znovu obnovit);
C. Nemám zájem o setrvání v databázi zákazníků ZK Sklep a prosím o vyjmutí mých kontaktních údajů
z této databáze.

