
7 keinoa lisätä kirjasi 
myyntiä
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montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit 
suomessa bestseller?

Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 
2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai jos vuonna 2015 

on myynyt yli 12 000 kappaletta.

Hyvänä tietokirjan myyntinä pidetään jo 2000 kappaletta.

Kysymys kuuluu, miten helvetissä saat myytyä kirjaasi 10 000 
– 11 500 kappaletta enemmän?
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1. ota myynti ensisijaisesti omalle vastuullesi

Olisi kiva todeta tässä, että julkaise kirjasi itse ja saat täydet vapaudet tehdä sillä mitä 
haluat. Silloin voisit testailla erilaisia hinnoittelumalleja ja lähestymistapoja ihan 
surutta.

Ongelma on, että kustantajan mukaan saaminen nostaa ”uskottavuuttasi” ropisten ja 
se kannattaa hyödyntää, jos se on mitenkään mahdollista. Kustantajan mukaan 
ottaminen on siinä mielessä ikävää, että vaikka kirjailija möisi kirjojaan itse, hän joutuu 
maksamaan kohtalaisen korkean kappalehinnan omista kirjoistaan. Tai ainakin näin 
olen itse ollut havaitsevinani.

Jos neuvotteluvaltaa on riittävästi (olet jo riittävän iso nimi) niin diiliä kustantajan 
kanssa voi varmasti viedä suuntaan tai toiseen.

Yksi parhaista asioista mitä voit tehdä oman kirjasi suhteen on se, että neuvottelet 
itsellesi oikeudet myydä kirjaa haluamaasi hintaan ulos ja saat itselle ostettavien 
kirjojen hinnan painettua mahdollisimman alas.

Kun voit itse myydä kirjojasi ja sisäänostohinta on maltillinen, niin se auttaa muiden 
tässä kirjassa olevien vinkkien toteuttamisessa huomattavasti
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2. leivo kirjat osaksi valmennustasi

Jos asiantuntija kirjoittaa kirjan, yleensä se liittyy tavalla tai 
toisella nykytekemiseen. En näe syytä mikset pakottaisi 
kaikkiin tilaisuuksiin osallistuvia ihmisiä ostamaan kirjasi.

Pakottamalla tarkoitan sitä, että myyt lipun tilaisuuteen tai 
valmennukseen ja hinta sisältää yhden kappaleen kirjojasi. 

Varsinkin jos harjoitat massoille saarnaamista, niin se voi 
olla äärimmäisen tehokas tapa ”myydä” satoja kirjoja per 
tilaisuus.
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3.ennakkomyy kirjaa sähköpostilistallesi 
polkuhintaan

Jos olet niin fiksu, että olet kerännyt itsellesi 
sähköpostilistaa, niin se on mahtava 
mahdollisuus ennakkomyydä kirjaasi, listallesi 
liittyneille.

Varsinkin jos laadit jonkinlaisen fanitarjouksen 
jossa kirjasi saa hintaan 12 euroa 
postikuluineen (ovh. 39 euroa)
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4. kumppanuusmarkkinoi

Mikset hyödyntäisi samantien toistenkin ihmisten 
sähköpostilistaa?

Jos pystyt tuottamaan jotain lisäarvoa jonkin toisen listan 
omistajalle (esimerkiksi pitämällä yhteisen webinaarin kirjasi 
ydinteemoista), saat samalla mahdollisuuden kaupitella kirjaasi 
kiinnostuneelle yleisölle.

Kun kumppanuusmarkkinoit, hyödynnät jonkun toisen jo 
aikaisemmin rakentamaa luottamusta. Jos hänellä on hyvä 
suhde yleisöönsä homma voi olla tosi kannattavaa.
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5. Aja liikennettä facebookin-markkinoinnin 
kautta kirjasi myyntisivulle

Kirja ei eroa mitenkään muista myytävistä tuotteista. Mikset 
rakentaisi samantien kunnon myyntisivua kirjallesi ja aja sinne 
suoraan liikennettä Facebookin maksullisen mainonnan avulla.

Mallia voi ottaa vaikka e-kirjojen myyntitavasta. Mikset käyttäisi 
samaa fyysisen kirjasi myymiseen.

Tärkeintä on saada ihmisen uteliaisuus heräämään kirjan 
suhteen ja mehustella jotain yksittäisiä asioita kirjan sisällöstä.

”Sivulla 36 kerron sinulle tekniikasta jonka avulla voit 
nelinkertaistaa itseluottamuksesi vain 2 minuutin harjoituksen 
avulla!”
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6. pakota asiakkaasi maksamaan 
kirjatilauksina

Jos teet paljon keikkaa, esimerkiksi käyt tekemässä 
puheita organisaatioiden tilaisuuksissa, niin mikset 
pyytäisi keikkapalkkiota kirjatilauksina.

Samalla asiakas saa jakaa kirjaasi vaikka jokaiselle 
organisaation jäsenelle. Jos joku heistä lukee kirjasi ja 
pahimmassa tapauksessa pitää siitä, hän saattaa 
suositella sitä eteenpäin. Sen jälkeen joku muukin hullu 
saattaa taas ostaa kirjan. 

Ja niin edelleen...
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7. Launchaa kirjasi
Launchilla tarkoitan samaa asiaa kuin elokuvien ensi-ilta. Eli tehdään jonkin asian 
julkaisemisesta elämää suurempi asia ja vedetään sillä huomiota itseensä.

Jos jostain asiasta Suomessa voi ottaa mallia, niin varmasti Mika Mäkelän ja 
kumppaneiden ”Taivas + Helvetti”-kirjojen julkaisusta.

Kirjalle löytyi ihan videotraileria myöten kaikenlaista kamaa. Itsekin istuin monessa 
puhetilaisuuessa, jossa kirjassa esitellyt yrittäjätarinat ja niiden takana olevat kasvot 
nostettiin keskiöön. Ja ilmiö mitä kirjojen ympärille synnytettiin oli todella hieno.

Tämä on mielipide, mutta jossain vaiheessa kaupallisuus nousi prioriteeteissa vähän 
turhan korkealle ja yrittäjyyden sanoma alkoi hautautua sen alle.

Kirjan myytitavoitteita esiteltiin ja ne olivat korkeat, mutta miksi minua kiinnostaisi 
kyseisen kirjan myyntiluvut? Halusin vain olla osana levittämässä ilmiötä, kunnes en 
enää halunnut.

Mutta sen sanottuani! Launchi ainakin ensimmäisen kirjan osalta oli varsin 
mielenkiintoinen ja sen voisi toteuttaa Suomessa uudelleen. Ehkäpä jopa sinun 
kirjallasi.
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Loppusanat

On ymmärrettävää, että kun saa kirjaprojektin maaliin, ei 
välttämättä tee heti mieli ryhtyä miettimään kirjan markkinointia 
ja myyntiä. Haluaa ehkä hengähtää hetken ja nauttia projektin 
valmistumisesta.

Siksi näitä myynnillisiä asioita olisi hyvä miettiä etukäteen. 
Soveltamalla edes osaa vinkeistä, kirjasi myyntiluvut voivat olla 
ihan jotain muuta.

Kun se opus kerran on kirjoitettu, niin sama hoitaa homma 
kunnialla loppuun.

Sama asia kuin blogipostauksissa 20 % energiasta 
kirjoittamiseen ja 80% energiasta kirjoituksen promoamiseen.


