


Soov ikkagi olla sotsiaalmeedias aktiivne 

Tahaksin oma kirjanduskogemust jagada!

Väljakutsed lugejale

Üksik e-raamat on kallis, äkki ostan ikka 
paberraamatu või mitte midagi siis?

Pean lugema pikka manuaali, kuidas EPUB 
alla laadida, konvertida. Ja mul pole e-

lugerit.

Kiire elutempo: kulutan aega 
leidmaks raamatut

Tihti ei tea, mida üldse lugeda?



Mis on Fabula rakendus?

Tasuta rakenduse nutitelefoni või tahvelarvutisse App Store'ist ja Google Play poest
10% raamatutega tutvumine tasuta enne ostu või tellimuse aktiveerimist 
Konto tee lihtsalt: emaili, Facebooki, Twitteri kaudu 
Fikseeritud kuutasuga 6.99 € aga võimalus ka osta üksik raamat 
Lugeja e-raamatut alla ei lae, säästad nutiseadme mälumahtu 
Aseta raamat e-riiulisse ja saad ka offline-režiimis lugeda 
Maksta saab (virtuaal) krediitkaardiga, PayPal ja iTunesi kaudu 
Automaatne tellimusperioodi uuendamine, seega ei ole arveid! 
Olemas on automaatne raamatute järjehoidja 
Lugeda saab üheaegselt lausa 4 seadmest 
Raamatud on loetavad kogu maailmas 

Meeskond: 
Fabula tegutseb juba 2 aastat ja on Soome ning Läti päritoluga 
10-liikmeline meeskond on aktiivne hetkel 3 riigis: Eestis, Soomes ja Lätis  
Kokku on liitunud pea 70 kirjastust ja kirjanikku, kellest 23 on Eestist 
Valikus on üle 10 000 e-raamatut 6 erinevas keeles 
Peagi laienetakse uutesse riikidesse 
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Mida saab raamatusõber teha?

   Konto tegemine kerge: Facebooki, Twitteri või emailiga       Loe 6 keeles raamatuid ja tutvu žanritega                                          



3 4Kaval otsing (trüki paar tähte)          Loen raamatututvustust           Klikin autori nimel ja loen ka5



Kerge hallata ja tühistada         Seadistan teksti kuis soovin         Laveerin peatükkide vahel6 87



Märgin lemmik tsitaadid         Parimad kohad ühes kohas         Puhastan e-riiulit                        9 10 11



     
Jagan tsitaati emailiga, Twitteris          Märgin lõigu “Notes” alla või kannan “Reminderisse” 
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Panen raamatusoovituse Facebooki, Messengeri või Twitterisse
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     Hinda raamatut ja jaga skoori                                  Silmasõbralik öörežiim
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      Tutvun ka kodulehel raamatute kataloogiga, sisukokkuvõtete, kirjaniku info ning hindadega                        17



Fabula põhimõtted

       Sõltumatu platvorm, kõik kirjastused ja autorid saavad tasuta liituda

            Raamatute arvustajad ise valivad, mida jälgijatel lugeda soovitavad 
            Äpp ei ole paberraamatu vastu, vaid lugeja saab ise otsustada, millal loeb 
             e-vormis, millal paberil, sõltuvalt ju olukorrast ja teosest. 
            Teha lugemine kergemaks ja kättesaadavamaks - lihtsalt vajuta nuppu “LOE” 
            Läbi sotsiaalmeedia reklaami tuua tagasi lugema need, kes kunagi olid raamatuhuvilised. 
            Nutiseadmes skrollides võib tekkida mõte kasutada aega targasti.  
             Sotsiaalsed funktsioonid nagu näiteks tsitaatide jagamine toob suurema haaratuse ja  
             ühendavad raamatuhuvilised ka väljapool Fabula rakendust 
            Raamatusõber valib, millise kanal kaudu end kursis hoida: Instagram, Facebook, Twitter
            Iga nädal proovime lisada uusi teoseid ja anname välja Toimetaja valiku soovitused     
             Kui juba kõike saab subscribida, siis miks mitte ka kirjandust ja emotsioone!           
             Fabulaga on raamatud alati Teie taskus, ükskõik kus Te olete ja mida parajasti teete.  
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Tänan Sind, et leidsid aeg tutvumiseks!  

Jaana Ziius
jaana@fabula.im 

580 90 331 
www.fabula.im

http://www.fabula.im

