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Witaj

Jako ekspert rozwijający swoją działalność w Internecie 
lub w tzw. realu powinieneś dbać o swój wizerunek i wyróżniać 
się na tle innych.

Bardzo dobrze temu celowi służy przygotowanie i wydanie 
publikacji w wersji drukowanej.

Nawet jeśli książka nie stanie się bestsellerem, będzie 
stanowić świetną wizytówkę dla Ciebie.

Zajmuję się przygotowywaniem publikacji do druku 
od września 1994 roku. Różnego typu. Zarówno wydawnictw 
promocyjnych z licznymi fotografiami, jak i prostych książek.

W niniejszej publikacji zebrałam wszystkie problemy, 
przed jakimi stają moi klienci, gdy nawiązujemy współpracę.

Ja akurat prowadzę bloga edukacyjnego dla autorów www.
blog.madgraf.eu, wydaję magazyn edukacyjny w wersji elektro-
nicznej Psychologia Sukcesu, więc gdy napotykamy problem, 
mam gdzie wskazać jego wyjaśnienie. 

Nie zawsze jednak wydawca czy przygotowalnia poligraficzna 
DTP dysponuje takimi materiałami i może Ci być trudno 
zrozumieć ich wymagania.

Dogadanie się zajmie Ci wiele czasu lub wręcz powstanie 
projekt niezgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Aby więc Tobie pomóc, przygotowałam ten przewodnik.

 Zapraszam Cię do lektury i do komentowania.

Pozdrawiam serdecznie


