oferta dla bibliotek skrojona na miarę

www.legimi.com

biz.legimi.com

Nasze największe atuty

135 500 ebooków i 50 000 audiobooków
i synchrobooków
bestsellery, nowości, najlepsi autorzy
z najlepszych wydawnictw
codziennie nowe tytuły
dany tytuł może czytać dowolna liczba osób
2 urządzenia dla 1 czytelnika
czytanie bez połączenia z Internetem
zaawansowany i przyjazny panel
statystyczny bibliotekarza

Przyjazne rozwiązania
w ofercie bez limitu stron audiobooki,
synchrobooki i dostęp na Kindle w cenie
kodu
wybór okresu dostępu do Legimi:
miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny
dane statystyczne dostępne 24/7 w
panelu bibliotekarza
nielimitowana liczba zmian urządzeń
powiązanych z kontem
materiały promocyjne dla bibliotek

Nowoczesna forma i oferta dostosowana
do potrzeb
bezpłatna, intuicyjna aplikacja
synchrobooki – tylko u nas przyjemność płynnego
przełączania się między czytaniem a słuchaniem!
bogaty wybór literatury obcojęzycznej (książki w
języku niemieckim, angielskim i ukraińskim w
abonamencie bibliotecznym)
możliwość dokupowania stron lub kodów
w dowolnym momencie trwania umowy

Legimi dla biblioteki w praktyce
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Dedykowana
strona internetowa

Dostęp do panelu
administracyjnego

Kody dostępu
dla czytelników

Dokupienie nowego
pakietu stron lub
kodów

Legimi tworzy dla biblioteki
dedykowaną stronę w
Internecie, na której
czytelnicy wpisują
otrzymany w bibliotece
indywidualny kod dostępu

Legimi przekazuje
bibliotece dostęp do
dedykowanego panelu
administracyjnego – w
nim bibliotekarz generuje
kody dla czytelników,
sprawdza „stan licznika”
i obserwuje statystyki
czytelnicze

Pracownik biblioteki
przekazuje czytelnikom
indywidualne kody
dostępu – kod uprawnia
do korzystania z platformy
przez określony czas od
momentu aktywacji
(zgodnie z zawartą
umową)

W dowolnym momencie
trwania umowy biblioteka
może dokupić strony lub
kody. Także po osiągnięciu
limitu stron lub upływie 12
miesięcy od dnia zawarcia
umowy.

Dedykowana strona startowa biblioteki lub
konsorcjum
Strona, na której czytelnicy biblioteki/konsorcjum
aktywują otrzymane w bibliotece kody

Dostęp do tysięcy ebooków, audiobooków
i synchrobooków na wszystkich urządzeniach
na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach
(również na czytnikach Kindle)
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Wpisanie kodu

Założenie konta

Pobranie darmowej
aplikacji

Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony), również na
czytnikach Kindle i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows); pełna lista dostępna jest na stronie:
https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/

Dedykowany panel administracyjny biblioteki
Dostęp do danych statystycznych 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu – m.in.:
data ważności pakietu
liczba stron, jakie pozostały do wykorzystania przez
Czytelników biblioteki
możliwość generowania kodów dostępu na dowolny
okres świadczenia usługi
sprawdzanie statusu kodów:
•
liczba kodów aktywowanych w danym okresie
•
liczba kodów wykorzystanych i niewykorzystanych
w danym okresie
•
liczba dostępów aktywnych, nieaktywnych,
wygasłych, dezaktywowanych w danym okresie
możliwość dezaktywowania dowolnego kodu

Dedykowany panel administracyjny biblioteki
Dostęp do danych na temat przeczytanych i odsłuchanych treści:
ranking najchętniej czytanych książek w danym okresie
(podział na ebooki i audiobooki)

liczba wypożyczonych książek w danym okresie
(podział na ebooki i audiobooki)
liczba otwartych książek w danym okresie
(podział na ebooki i audiobooki)
liczba czytelników w danym okresie

Materiały promocyjne

Legimi - znakomita alternatywa dla papieru
Legimi rozwiązuje niedogodności związane z książkami papierowymi
i elektronicznymi
Problem

Rozwiązanie Legimi

Wybór książki do czytania

Dzięki platformie Legimi czytelnicy mogą wybierać wśród różnych książek
organizowanych według „nowości„, "bestsellerów” bądź kategorii

Zwrot książki, która nie
spełnia Twoich oczekiwań

Jeśli nie podoba Ci się wypożyczona książka, nie martw się - wybierz i czytaj
inną bez dodatkowych opłat

Dostępność do książek

Platforma Legimi jest „otwarta 24/7”, wystarczy tylko dostęp do Internetu, aby
pobrać książkę, a czytać można nawet bez dostępu do niego!

Wybór pomiędzy
czytaniem a słuchaniem

Platforma Legimi z nowatorską technologią umożliwia łatwe przełączanie się
między książkami elektronicznymi a książkami audio w ramach 2 urządzeń

Cennik
pakiety stron /liczba kodów dostępu
Legimi

Legimi 1

Legimi 2

Legimi 3

Legimi 4

Bez Limitu*
(oferta przy
budżecie min.
61 200 zł)

Cena brutto zł

5000

15 000

21 000

30 000

44 000

204*
(17 zł za kod/mc)

Liczba stron do
wykorzystania
przez 12 m-cy

70 000

300 000

500 000

800 000

1 250 000

bez limitu

Liczba kodów
na miesiąc

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

od 300

Jednorazowa
opłata instalacyjna
brutto zł

1230

3690

2460

1230

gratis

gratis

na start

* Podana kwota to pakiet 12 kodów – po 1 na każdy miesiąc trwającej 12 miesięcy umowy. Pakiet oznacza zakup minimum 300 kodów na
każdy miesiąc. Przykładowa kalkulacja: 300 kodów x 204 zł = 61 200 zł (300 kodów na każdy z 12 m-cy) brutto
Uwaga! Dopłata do audio- i synchrobooków (20% do wartości) usługi obowiązuje w pakiecie na strony
w pakiecie bez limitu kody dają dostęp do pełnej oferty – ebooków, audiobooków i synchrobooków oraz dostęp na Kindle

Dziękuję za uwagę
Jakub Frołow
jakub.frolow@legimi.com
+48 784 02 65 65

