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I Danmark bliver der solgt rigtig mange bøger og specielt salg af brugte bøger.
Flere og flere får øjnene op for, at der er rigtig mange penge at spare ved
at købe en brugt bog.
Samtidig er der mange bøger, der slet ikke kan købes mere og derfor kun kan findes i
genbrugsbutikker og hos antikvariater.
Vi får rigtig mange bøger indleveret, men desværre kan det derfor også virke
uoverskueligt at få styr på denne kategori, men det er også en kategori hvor vi kan skabe
en stor meromsætning, med en forholdsvis lille indsats.
Her kommer en vejledning til, at skabe mest mulig omsætning i bogafdelingen.

Hvem er typisk vores bogkunder?
•
•
•
•

Læsehesten
Samlere
Bognørder
Strøgkunder

Modtagelse og sortering af bøger
Når vi får bøger indleveret og skal arbejde med dem, er det bedst at sortere dem i nogle
overordnede kategorier.
• Bogklubbøger
• Romaner
• Spænding, krimier
• Hobbybøger, f.eks. havebøger, kogebøger, sy & strik osv.
• Fagbøger, f.eks. naturvidenskab, psykologi, pædagogik, geografi osv.
-

Bogklubbøgerne har ikke så stor værdi og kan enten bortskaffes, bruges som pynt i
møbelafdelingen, eller de kan sælges 5 stk. for kr. 10,00 eller lignende.

-

Romanerne og krimi/spænding er typisk til ”Læsehesten” og samlerne

-

Bognørderne leder efter specielle fagbøger om specielle emner

-

Strøgkunderne lader sig inspirere af udvalget i bogafdelingen

Indretning af bogafdelingen
Selv med en lille bogafdeling kan nogle ganske få ændringer, gøre bogafdelingen flot og
interessant for boginteresserede kunder.
• Hold orden og overskuelighed
• Opdel bøgerne i grupperne som beskrevet tidligere
• Romaner, krimi og spændingsromaner opstilles evt. i alfabetisk orden,
efter første bogstav i forfatterens efternavn
• Øvrige bøger placeres i de respektive grupper
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•
•
•

Det er meget salgsfremmende, hvis nogle bøger placeres med forsiden
ud af – specielt de lidt dyrere bøger. Evt. med et udstillingsbord, eller
med små udstillingshylder over bogafdelingen
Vær opmærksom på, at bogafdelingen er godt oplyst
Er der plads, så indret med et lille cafebord og et par stole (og måske kaffe)

Prissætning af bøger
Det kan virke vanskeligt, specielt for den utrænede, men med lidt tålmodighed og adgang
til internettet, kan der skabes en stor indtjening.
Via internettet er der nogle gode steder, at finde prisinfo på bøger. Prissæt ikke bogen ud
fra din egen mening af bogens kvalitet, men prissæt ud fra bogens salgbarhed.
Hvorfor ikke prøve, at få samme eller næsten samme pris som på internettet.
Det er altid nemmere, at sætte en pris ned end at sætte prisen op og så skal vi heller ikke
ærgre os over, at have solgt en vare for billigt.
Prissætning med hjælp fra GOOGLE
• Gå ind på www.google.dk
• Indtast boges ISBNNR (alle bøger udgivet efter 1970 har dette nummer trykt på
bagsiden)
• Ældre bøger kan søges ved at indtaste forfatter, titel og forlag.
• Det er vigtigt at kontrollere oplysningerne fra bogen med oplysningerne fra
skærmen. De skal stemme overens.
• Find den udbudte pris
• Bemærk at der kommer mange forslag frem når du søger via Google og langt fra
alle er relevante
Prissætning med hjælp fra Antikvariat.net
• Gå ind på www.antikvariat.net
• Vælg ”udvidet søgning”
• Indtast forfatter og titel
• Det er vigtigt at kontrollere oplysningerne fra bogen med oplysningerne fra
skærmen. De skal stemme overens
• Find prisen
LP plader og CD’er
Mange LP plader og CD’er sælger vi alt for billigt. Her gælder det, som med bøger, at søge
lidt på eks. Google, hvor der nemt kan findes information om markedspriser. Alternativt
kan der søges hos
•

www.musiccollector.dk

Det er typisk kunstnere fra 60’erne og 70’erne, der er meget efterspurgte og med deraf
følgende højere priser.
GOD FORNØJELSE
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