
Tilbud om licens til SMS-noveller 2020 
 og SMS-julekalender 2019



Om SMSpress

SMSpress udgiver SMS-noveller, digte og interaktive fortællinger til mobilen. SMSpress er et 
avanceret teknisk forlag fra 2009, med alle tilgængelige muligheder inden for mobilmediet. I 
skrivende stund, har forlaget udsendt 108.687 SMS-noveller, svarende til omtrent 5 millioner 
SMS’er, og tallet stiger år for år.

Forfatterne tæller bl.a. Isabella Eklöf, Julie Hastrup, Kenneth Bøgh Andersen, Kim Fupz 
Aakeson, Malene Ravn, Martin glaz Serup, Merete Pryds Helle, Simon Stranger, Sissel-
Jo Gazan og Svend Åge Madsen.

Man modtager typisk en SMS-novelle som beskeder sendt til ens mobil fra hovedpersonerne 
i historien. Nogle gange er man en del af historien, andre gange er man en flue på væggen. 
Alt afhængig af, hvad forfatteren har tænkt, der skal ske undervejs. Der er altså ikke tale om 
almindelige bøger. Vi kalder det levende litteratur i lommeformat.

(Læs mere i bilag: Om SMSpress)

På www.smspress.dk finder man alle titler. Her vælger læseren sit bibliotek og skal valideres 
første gang. CPR/Lånerkort, pinkode og mobilnummer skal udfyldes. Herefter sender man 
titlens kode til 1277, så går den valgte historie igang.

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

Til de tilmeldte biblioteker udsendes der 2-3 årlige mails med nyheder vedr, udgivelser og 
licensen. Ellers henvises til vores Facebookside: facebook.com/ForlagetSMSpress. Lige-
ledes kan der downloades forskellige markedsføringsmaterialer på materiale.smspress.dk.

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. 



Sidste års SMS-julekalender var en interaktiv succes

Stor tak til alle biblioteker der i 2018 var med på SMS-julekalenderen ”SMS fra Karmaboy – 
Det store pølsemysterium, skrevet af Jacob Riising.

Ring til Karmaboy
Børnene fulgte SMS-julekalenderen via SMS’er sendt direkte fra Karmaboy til deres egen 
mobiltelefon. Læserne var typisk børn fra 7 til 13 år og et kæmpe hit var, at de i år kunne 
interagere ved at svare på beskederne eller ved at ringe direkte til Karmaboys mobil. Således 
kunne børnene ringe til 6 forskellige personer i fortællingen og lægge trøstende eller sjove 
beskeder på telefonsvareren hos Niller, Nillers far, Tykke (Nillers ven), Kopi-Kaj (fra 
Skovlundes Kopicenter), Helse Else eller Erkan (fra Sultan Pizza). 

Prøv selv at ringe til Karmaboy på: 69 15 09 45, til Erkans Pizza på 69 15 09 89 eller Tykke 
på 69 15 09 44 for at høre de sjove telefonsvarerer indtalt selv af Jacob Riising.

3.146 opkald i december
Forlaget har modtaget hele 3.146 søde og sjove opkald fra børn og i mange tilfælde fra både 
børnene og deres forældre. Opkaldene går heldigvis direkte til forskellige telefonsvarerer fra 
Karmaboy-universets mange figurer. Børnene ringer for at hjælpe Karmaboy, trøste Nillers far 
eller for at tale med Tykke, som vistnok har spist en pølse han ikke burde have spist. 

Hør et udvalg af beskederne her: materiale.smspress.dk/telefonsvareren 

EN mystisk SMS-julekalender
Skovlundes største (og eneste) superhelt hedder Karmaboy og han har brug for DIN hjælp! Nillers 
far elsker at lave pølser (sådan nogle man kan spise). Han vil derfor deltage i konkurrencen om årets 
flotteste julepølse, men det går ikke helt efter planen og julestemningen hjemme hos Niller er i den 
grad i fare. Karmaboy vil derfor igennem 24 dage kontakte netop DIG og bede om DIN hjælp til at 
få julestemningen tilbage, så julefreden forhåbentlig igen kan sænke sig på Skovlunde Bytorv.

få den mystiske sms-
julekalender ved at Sende 

Karmaboy til 1277SMS-julekalenderen varer 24 dage og er gratis i samarbejde med Bibliotekerne og SMSpress.dk. Pris: 0 kr + én alm. SMS-takst.

SMS-julekalenderen fik Honorable 
mentions i The Public Library Prize 
for Electronic Literature. 2019.

Se artikel på litteratursiden: 
https://tinyurl.com/y58pxxo7 



Bibliotekernes SMS-julekalender 2019 til børn er skrevet af Kenneth 
Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen, snart aktuel med nye historier om superhelten Antboy, står bag årets 
SMS-julekalender, der bliver både spændende og interaktiv idet man bl.a. kan ringe til Antboy 
undervejs og hjælpe med at redde julen! Der vil også være mulighed for at vinde en original-
tegning af Antboy, for alle tilmeldte.

SMS fra Antboy - En julekalenderhistorie
”Efter en katastrofal start på julemåneden opdager superhelten Antboy, at en indbrudstyv 
huserer i byen. Tyven kalder sig JuleFanden og efterlader sig ingen tegn på indbrud. Det er, 
som om han kommer ind gennem murene. Eller skorstenen… Kan han have superkræfter?” 

En SMS-julekalender hvor man gennem beskeder på sin mobil i 24 dage, følger Pelle 
Nørhmann a.k.a. Antboy og hans gode ven Wilhelm, kendt fra bøgerne.

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

Designpakke
Der medfølger designfiler til bibliotekets markedsføring af årets SMS-julekalender. Design-
pakken indeholder bl.a. pressemeddelelse, instrukser om tilmelding, plakat til print, billeder til 
instagram/facebook, online banner og flyers/bogmærker.

Bibliotekerne
i Danmark

Kenneth Bøgh Andersen debuterede i 2000 
med fantasy-trilogien Slaget i Caïssa og har 
efterfølgende udgivet en lang række bøger 
for børn og unge indenfor fantasy, horror og 
science fiction. Hans bøger har vundet adskil-
lige priser bla.: Skolebiblioteks-foreningens 
Børnebogspris, BMF Prisen og Orla Prisen 3 
gange.



Priser og rabat

Pris, Licens til SMSpress 2020:.

Licenspakke 1: 1.500,- kr. (Hele beløbet dækker forbrug)
Licenspakke 2: 3.000,- kr. (Hele beløbet dækker forbrug)
Licenspakke 3: 6.000,- kr. (Hele beløbet dækker forbrug)

Oprettelse: 0,- kr.
Udgivelserne koster mellem 4,- DKK og 20,- kr. pr. stk.

Pris, SMS-julekalender 2019:

Hvert bibliotek vælger løsning baseret på indbyggertal for at tilmelde sig med fri download.

Pakke 1 til biblioteker i en kommune op til 30.000 indbyggere: 4.000 kr. 
Pakke 2 til biblioteker i en kommune fra 30.000 - 60.000 indbyggere: 5.000 kr. 
Pakke 3 til biblioteker i en kommune fra 60.000 - 90.000 indbyggere: 6.000 kr. 
Pakke 4 til biblioteker i en kommune fra 90.000 - 120.000 indbyggere: 7.000 kr. 
Pakke 5 til biblioteker i en kommune fra 120.000 indbyggere og opefter: 10.000 kr.

Oprettelse: 0,- kr.
Der opnås en rabat på 10% på SMS-julekalenderen, hvis biblioteket samtidig 
bestiller licens til SMSpress.

Alle priser er eksklusiv moms

SMSpress
Falkoner Allé 1, 2. sal, 2000 Frederiksberg
Telefon: 6915 0970
www.smspress.dk 

For spørgsmål, kontakt venligst Kim Kaas-Claesson Baasch 
Email: kb@smspress.dk 
Telefon: 2828 0385


