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Bibliotekernes SMS-julekalender til børn 2018

På mange opfordringer bliver der igen i år mulighed for at udbyde en ny sjov SMS-julekalen-
der skrevet af Jacob Riising. Det er med stor begejstring vi kan præsentere årets (mystiske) 
SMS-julekalender til børn. I 24 dage følger man via beskeder sendt til ens mobil, superhelten 
Karmaboy, der beder om hjælp til at få julestemningen tilbage. SMS fra Karmaboy - Det store 
pølsemysterium, kræver at læseren interagerer før det bliver jul!

Sidste års SMS-julekalender med Karmaboy fik børnene til at synge!
I sidste års SMS-julekalender, ville Skovlundes borgmester spare julen væk og Karmaboy 
bad børnene om hjælp til at redde julen. Det fik lidt over 4.000 til at læse med via de tilmeldte 
biblioteker, og mere end 500 børn ringede til borgmesteren og lagde sjove beskeder og sang 
søde sange på hans telefonsvarer, som en del af historien. Således har Jacob Riising skrevet 
en interaktiv fortælling der virkelig fik læserne til at interagere for at redde julen i Skovlunde.

Statistik
SMSpress databeriger de tilmeldte mobilnumre og kan således se postnummeret på hver 
enkelt læser og dermed angive læsertal for hvert tilmeldt bibliotek.

Designpakke
Man kan allerede nu downloade designfiler til bibliotekets markedsføring af årets SMS-jule-
kalender. Designpakken indeholder bl.a. instrukser om tilmelding, plakat til print, billeder til 
instagram/facebook, online banner og flyers/bogmærker.  http://materiale.smspress.dk



Om SMSpress

SMSpress udgiver primært litteratur til mobilen, herunder de populære SMS-noveller af 
eksempelvis Kenneth Bøgh Andersen, Kim Fupz Aakeson og Merete Pryds Helle. Titlerne 
spænder fra gys og krimi til digte og interaktive fortællinger hvor læseren bliver en del af 
historien.

Målgruppen er unge og voksne, men også børn der søges nået via litteratur tilpasset de 
enkelte aldersklasser, ligesom det søges at udgive litteratur der tilgodeser både mænd og 
kvinder.

Sådan fungerer det
Via www.smspress.dk vælger brugeren sit bibliotek og bliver derefter valideret via låne-
registret i eget bibliotekskatalog. CPR/Lånerkort, pinkode og mobilnummer udfyldes og 
brugeren kan herefter bestille en titel. Valideringen holder i 6 md. 

Databrønd
SMS-novellerne ligger nu i databrønden og det er dermed blevet nemmere for brugerne at 
søge udgivelserne frem på de enkelte bibliotekers hjemmesider.

Administration for bibliotekerne
På et selvstændigt adminsite kan bibliotekerne løbende logge ind og hente statistik over 
forbrug.

Markedsføring
Til de tilmeldte biblioteker udsendes der 2-3 årlige mails med nyheder vedr, udgivelser og 
licensen. Ellers henvises til https://www.facebook.com/ForlagetSMSpress Ligeledes kan der 
downloades forskellige markedsføringsmaterialer på https://materiale.smspress.dk/  Det er 
muligt at få specieldesignede løsninger / udgivelser til f.eks. udstillinger, events ol. 

SMS-julekalender
Hvert år følger et særskilt tilbud om en SMS-julekalender som kan udbydes af biblioteket. 
SMS-julekalenderne er meget populære, og en god måde at markedsføre licensen overfor 
læserne og nå bredt ud. Hvert år kører en historie i 24 afsnit i december måned, med 
tilmelding fra november. Julekalenderne er primært for børn. 



Priser og rabat

Pris, Licens 2019:. 
Oprettelse: 0,- kr.
Licenspakke 1: 3.000,- kr. eksklusiv moms (Hele beløbet dækker forbrug)
Licenspakke 2: 6.000,- kr. eksklusiv moms (Hele beløbet dækker forbrug)
Udgivelserne koster mellem 4,- DKK og 20,- DKK eksklusiv moms pr. stk. 
Hvis beløbet forbruges kan biblioteket eventuelt overføre flere penge til kontoen.

Pris, SMS-julekalender 2018:
Hver kommune betaler et beløb baseret på indbyggertal for at tilmelde sig med fri download.
Biblioteker i en kommune op til 30.000 indbyggere: 4.000 kr. ex. moms
Biblioteker i en kommune fra 30.000 – 60.000 indbyggere: 5.000 kr. ex. moms
Biblioteker i en kommune fra 60.000 – 90.000 indbyggere: 6.000 kr. ex. moms
Biblioteker i en kommune fra 90.000 - 120.000 indbyggere: 7.000 kr. ex. moms
Biblioteker i en kommune fra 120.000 indbyggere og opefter: 10.000 kr. ex moms

Der opnås en rabat på 10% på SMS-julekalenderen, hvis biblioteket samtidig 
bestiller licens til SMSpress.



Vi kalder det levende litteratur i lommeformat

SMS-litteratur fra Forlaget SMSpress er skrevet specifikt til mediet, og forfatterne har brugt
virkemidler såsom tidspunkt for afsendelse, afsendernavne og det korte format som en aktiv 
del af historierne. Der er altså ikke tale om almindelige bøger der er klippet op i SMS’er. Flere 
af SMS-udgivelserne leger med virkelighedsbegrebet, hvilket gør dem meget livagtige.

Forskellige genrer
Udgivelserne spænder vidt. Fra Svend Åge Madsens ”GID” hvor man kan møde sin dobbelt-
gænger, til ægte SMS’er fra en hjemløs i København, over til den virkelighedstro og meget 
populære gyser ”I morgen skal du dø” af Steen Langstrup.

Se mere på www.smspress.dk

Forlaget SMSpress
Falkoner Allé 1, 2. sal • 2000 Frederiksberg
Telefon: 6915 0970 

Redaktør Kim Baasch 
Email: kb@smspress.dk 
Telefon: 2828 0385


