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PROPOZYCJA SPRZEDAŻY PRAW AUTORSKICH DO KSIĄŻEK WYDAWNICTWA ASTRUM

Wydawnictwo ASTRUM poszukuje wydawców polskich, zachodnich, a także agencji praw autorskich, firm zajmujących się 
obrotem prawami autorskimi, innych kontrahentów o określonym profilu, zgodnym z naszymi oczekiwaniami do dalszej 
współpracy.

Wydawnictwo ASTRUM, z siedzibą we Wrocławiu, jest wydawcą ponad 800 tytułów książkowych, multimediów. Do wielu z nich 
posiadamy pełne prawa autorskie i te właśnie chcielibyśmy Państwu zaproponować.
Wiele z tych utworów jest w postaci maszynopisów, nagranych słuchowisk, audiobooków, a w przypadku książek dla dzieci – tak-
że z gotowymi do wydania ilustracjami.

Proponowane przez nas tytuły mają charakter komercyjny, edukacyjny, biznesowy.

Oto wybrane zagadnienia, które nie wyczerpują do końca poruszanych w naszych książkach tematów. Są to w szczególności:
● książki kucharskie (kuchnie narodów świata – chińska, japońska itp., kuchnie regionalne – śląska, góralska, wielkopolska),
● książki dietetyczne – dotyczące żywienia funkcjonalnego, ukierunkowane na leczenie określonych schorzeń za pomocą ziół 

i przypraw dodawanych do potraw, czy bezpośrednio diety: antyreumatycznej, diety alergików, czy diet dla osób cierpiących na 
choroby układu krążenia,

● książki o tematyce ezoterycznej (magii kamieni, radiestezji, wahadlarstwie, aromoterapii – oraz ciekawych diet dla znaków zo-
diaku – Jedz zgodnie ze znakiem zodiaku),

● książki edukacyjne, naukowe, akademickie (pisane przez kadrę naukową), w zakresie szeroko pojętego komunikowania werbal-
nego, niewerbalnego, społecznego, politycznego, mowy ciała, negocjacji, manipulacji w biznesie, 

● książki dotyczące marketingu i zarządzania,
● książki dotyczące reklamy – w szczególności: język reklamy, sukcesu w reklamie w sytuacjach kryzysowych,
● książki o charakterze informatycznym, jak PR w Internecie w sytuacjach kryzysowych,
● książki w obszarze nauk społecznych i politycznych – w tym manipulacji w polityce, 
● powieści książkowe dla dzieci, młodzieży czy SF dla dorosłych – autorstwa młodych twórców polskich,
● bajki dla dzieci pisane wierszem, gotowe do wydania lub wydane, już z gotowymi ilustracjami.

Dysponujemy bogatą bazą zdjęć i ilustracji do wielu książek, w szczególności kucharskich, ezoterycznych, dla dzieci i chętnie je 
udostępnimy na zasadach zakupu praw autorskich.

Ponadto posiadamy bogato i profesjonalnie rozbudowany dział redakcji i grafiki.

Jesteśmy w stanie, w cenach absolutnie konkurencyjnych, wykonać każdą pracę na zlecenie: od napisania książek na zamówienie 
(na zadany temat) aż po wykonanie okładek do książek, plakatów, katalogów, innych prac ilustracyjnych i graficznych.

Zainteresowanym wybraną tematyką, prześlemy szczegółową listę aktualnie dostępnych tytułów książkowych.
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