Vydejte svou první
multimediální publikaci
S Publi.cz to zvládnete snadno a získáte vděčné čtenářské
publikum i renomé v odborném světě.

Co jsou
multimediální
knihy a proč
se stát jejich
autorem
mKnihy přinášejí revoluční proměnu
čtenářské zkušenosti. Jsou to elektronické publikace s širokou škálou multimediálních a interaktivních prvků,
které umocňují zážitek z četby a zvyšují
efektivitu studia. Autorům umožňují
ztvárnit obsah zcela novým způsobem
a unikátní funkce automatických citací
přispívá k budování jejich odborné autority. V Publi.cz vám poskytneme téměř vše, abyste mohli vydat svou první
mKnihu. Jen myšlenky a nápady musíte
dodat vlastní.

Multimediální obsah
Do mKnih snadno vložíte interaktivní grafiku,
videa, virtuální prohlídky, vzorce, cvičení
s přetažením odpovědí, testy a mnoho dalšího.
Čtenáři pak mohou váš obsah konzumovat na
platformách Android, iOS i Windows, macOS.

Chytré studijní nástroje
mKnihy umožňují zvýrazňování úryvků přímo
v publikaci, přidávání komentářů i tvorbu
výtahů z textu na dvě kliknutí. Naprosto
nedocenitelné funkce pro každého studenta.

Dostupná, kde je třeba
mKnihy zpřístupníme skupině čtenářů,
kterou sami určíte. Dostupné mohou být
v univerzitní mKnihovně nebo online po celém
světě. Publikaci samozřejmě ochráníme před
neoprávněným kopírováním.

Obchodní příležitost
Na vás je i forma zpřístupnění – zda bude
mKniha zdarma či za poplatek. Vytvoříteli opravdu unikátní publikaci, můžete jejím
prodejem vydělat zajímavé peníze.

Publi Servis pro každého autora
Pomůžeme vám vydat skvělou mKnihu. Multimediální obsah si můžete připravit sami
nebo ho pro vás může vytvořit náš autorský tým. Záleží na vaší kreativitě a představivosti,
jaký obsah se v publikaci objeví. Limitováni jste jen pamětí zařízení.

Co všechno mKniha a Publi Servis umožňují
Asistenci při hledání ideální formy vyprávění
Tvorbu multimédií dle vašich požadavků
Distribuci v univerzální mKnihovně
Jednoduchou aktualizaci kdykoliv bude potřeba
Feedback od uživatelů
Zvýšení citovanosti díky funkci automatického citování
Ochranu proti kopírování na tabletech
Kompletní autorská práva pro vás jako autora publikace
ISBN a další informace jsou samozřejmostí

Jak se stát autorem
Napište nám nebo zavolejte. Dohodneme si osobní setkání, kde probereme vaše představy
i technické možnosti a přidělíme vám asistenta, který má s daným tématem nejvíce zkušeností.
Ten vám bude po celou dobu tvorby k ruce.

Společně vytvoříme něco mimořádného!

Kontakt

e-mail: mknihy@publi.cz
telefon: +420 775 555 357

www.publi.cz

