A Kaméleon Könyvközösség 2009-ben egy alternatív értékesítő hálózatként a Csimota Könyvkiadó
vezetésével jött létre. Neve a sokszínűségét jelzi.
Kínálatunkban közel 50 kiadó könyveit forgalmazzuk. Partnereink az ország különböző pontjain olyan
gyakorló szülők, pedagógusok, játszóházvezetők, akik a közösségükben hiteles és véleményformáló
személyek.
Célunk: egy populáris irodalomtól mentes kínálatot összeállítani igényes kortárs gyerekkönyvekből,
és ezeket eljuttatni a gyerekekhez, valamint segítséget nyújtani a hatalmas kínálatban való
eligazodásban.
A könyveket egyesével válogatjuk be, nagyon fontos a kép, a szöveg és a könyv kivitele.
Működés: kötelezettségek nélkül végezhető munka, amelyet anyukák kicsi gyerekeik mellett,
pedagógusok és játszóházvezetők a munkájuk mellett is tudnak végezni és ezáltal kiegészítő
keresethez juthatnak. Nincs belépő csomag, nincs havi kötelező rendelés, nincs kötelező képzésen
való részvétel. Akciókkal, kedvezményekkel, kiegészítő program- és árusítási lehetőségekkel és
egyéb ötletekkel is próbálunk minden partnerünknek személyre szabott segítséget nyújtani és ezért
mindenkit örömmel várunk személyesen is az irodánkban.
Partnereinknek azt javasoljuk, hogy a könyveket teljes áron kínálják, mert hiszünk abban, hogy a
minőségi gyerekkönyveket teljes áron is el lehet adni.
Ha érdekel a lehetőség, írj a lido@csimota.hu címre.
Árrés: a Csimota Kiadó könyveit és a Papírszínház-meséket 36%-os kedvezménnyel lehet
megrendelni!
A többi kiadó könyveit 25%-os kedvezménnyel, mely 20 ezer Ft feletti rendelésnél tovább nő.
20.000 - 35.000 Ft-ig 26%,
35.000 - 50.000 Ft-ig 27%,
50.000 - 65.000 Ft-ig 28%,
65.000 - 80.000 Ft-ig 29%,
80.000 Ft felett 30%.
A játékokra (például társasjátékok, kártyajátékok) 10% kedvezmény jár. Ugyanez az árrés érvényes
a Papírszínház fakeretekre is.
Logisztika: a megrendeléseket egy Excel formátumú megrendelőn kell leadni, amibe csupán a könyv
címét, darabszámát és fogyasztói árát kell beírni. A többit a táblázat automatikusan számolja.
A könyvek átvehetők személyesen az irodánkban (1094 Budapest, Tűzoltó utca 1/b. – a Ferenc körút
és a Tűzoltó utca sarkán) vagy elküldjük futárszolgálattal 1000 Ft/csomag áron. (Kontakt: Valtinyi
Lídia, lido@csimota.hu)
Fizetés: készpénzben, utánvéttel vagy átutalással is lehetséges, ezt 15 napos határidővel. Számlát
minden esetben arra névre állítunk ki, melyet a partnereink megadnak.
A teljes könyvkínálat a www.konyvkozosseg.hu oldalon található. Fontos, hogy ne a webshopon
keresztül kapjuk a megrendeléseket a partnereinktől, hanem az általunk küldött Excel
táblázatban, hogy a partnereinknek járó kedvezményeket érvényesíteni tudjuk!

Intézményi (főleg iskolai) együttműködések: számos iskola lett partnerünk az elmúlt évek során,
olyan együttműködéseket elindítva, ahol a szülők a Könyvközösség-partnerrel együtt segítik az
iskola könyvtárát, vagy akár az év végi ajándékkönyv beszerzését.
További információk erről itt találhatók: www.konyvkozosseg.hu/intezmenyeknek
Külön szeretnénk kiemelni a Papírszínház-meséket (www.papirszinhaz.hu), melyekkel nagyon sok
szülőt, intézményt el lehet érni, ennek a folyamatosan bővülő termékcsaládnak kizárólagos
terjesztői vagyunk, így jó lehetőséget kínál egy biztos vevőkör kialakítására.
Ezen kívül szívesen megadjuk aktív partnereink elérhetőségeit, hogy megoszthassák tapasztalataikat
az újonnan hozzánk csatlakozókkal.
Az alábbi oldalakon lehet még elérni minket:
http://facebook.com/konyvkozosseg
http://facebook.com/papirszinhaz
http://facebook.com/olvasoklub
Érdemes lájkolni ezeket az oldalakat, így mindig láthatók az aktuális hírek rólunk, illetve az a
tapasztalatunk, hogy sok partnert azután keresnek meg az ismerősei, miután látják, milyen
témákhoz szól hozzá, miket szokott megosztani.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerült, írj nekünk: lido@csimota.hu

