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ISBN i katalog Verzeichnis Lieferbarer 
Bücher (VLB) 



ISBN – podstawa  

• ISBN jest pierwszy krok w  

    kierunku profesjonalnego marketingu i dystrybucji 

• Jest podstawą do rozpoznawalności i wykrywalnośći 

książek 

• Zwłaszcza sprzedaży w księgarniach i sklepach 

internetowych, ISBN jest niezbędny do procesów 

sprzedażowych książek 

• Ponadto kody kreskowe ułatwiają codzienną pracę w 

księgarniach 



Katalog Verzeichnis Lieferbarer 
Bücher (VLB)  

2,5 Mio.  

dostępnych  

tytułowy 

2,7 Mio.  

tytułowy w 

archiwum 

ponad 20.000 

wydawnictw 

od 45 lat główna 

platforma bibliograficzna 

i marketingowa 

niemieckojęzycznego 

rynku książkowego 

baza danych referencyjna 

dla stałych cen książki 



Codzienne przetwarzanie danych w 
VLB 

>80 serverów 

 

ok..4.000.000  

dostępów 

 

 

35.000  

 

zmian i 

nowych wpisów 

  

7.000 

 

okładków, fragmentów, 

i innych plików 



Aktorzy: klasyczny rynek książkowy 

drukarnia logistika 

dział sprzedaży 

ekstradycja 

wydawnictwo sprzedawca 

nabywca 

listy bestseller 
VLB-TIX  

badania rynku 



Przetwarzanie danych u sprzedawcy 



Jakie dane wpływają do VLB? 

biblioteka narodowa 

wydawnictwa i 

agregatory 

hurtownie 

dostawca 

dostępność 

informacie 

bibliograficzne 
objekty 

 multimedialne wyciągi  

textualne i audio 

Słowa  

kluczowe 

kategoria DDC 



Co dzieje się z danymi w VLB? 



 

 

 

 

 

 
 

 

Obrotnica danych 
VLB 
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Obrotnica danych 



Kto otrzymuje dane z VLB? 

• a także wielu innych kupujących dane i około 3000 księgarń w  

Niemczech, Austrii i Szwajcarii 



VLB-TIX: katalog nowości 



Dane 

sprzedają 

książki! 



Dane rynkowe media control i GfK  



MC Metis od mediacontrol 

Media Control monitoruje sprzedarz książek w 

Niemczech na podstawie Media Control Retail 

Panel, który obecnie jest  

najważniejszym panelem handlowym na 

niemieckojęzycznym  

rynku książki z ponad 9000 punktów sprzedaży. 

 

Produkt MC METIS pokazuje w dziedzinie książek: 

• Panel handlu 

• Panel konsumenta 

• Własne dane wydawcy 

• Charty 

• Social Media /  

  Media społecznościowe 



Handelspanel Buch od GfK Entertainment  

jest durgim panelem książkowym w Niemczech.  

 

Ponad 3700 sprzedawców przekazuje  

drogą elektroniczną swoje dane –  

zasięg rynku wynosi 82%.  

 

Dzięki temu GfK Entertainment Handelspanel Buch jest  

narzędziem do kompleksowych obserwacji i analiz rynku książek. 

Dzięki szczegółowej ocenie poszczególnych tytułów lub grup produktów  

można na wczesnym etapie identyfikować trendy.  

 

Pokazuje: 

monitorowanie konkurenci 

analyza tytuł 

benchmarking 

ceny 

zarządzanie sprzedażą 

Handelspanel Buch od GfK 



Listy bestsellerów 



Listy bestsellerów 

• Börsenblatt, magazyn dla branży książkowej w Niemczech, publikuje w tygodniku listy bestsellerów dla beletrystyki, 

literatury faktu, poradników, i 10 najlepszych trendów w rozmajtych kategoriach.  

 

• Listy obejmujom ponadto: 

• thrillery 

• książki dla dzieci i młodzieży o.a.  

• książki z obrazkami 

• Nie fiktionalne książki,  

• a także książki audio, e-booki i DVD 
 

• Listy bestsellerów są określane przez Media Control ze sprzedaży w księgarniach kanały dystrybucji detalicznej 

elektronicznie (w tym sprzedaży e-commerce), księgarnie internetowe, księgarnie dworca kolejowego, centrów 

handlowych i elektrycznej i drogeriemarkt. Baza danych to próbka 4 200 placówek. 

 

• Listy bestsellerów tygodnika SPIEGEL publikujom bestsellery dla beletrystyki, literatury faktu oraz książek dla dzieci, 

DVD i audio książki. I one są oparte na danych z Media Control. Powstają we współpracy z czasopismem "Buchreport"  

 

• Ponadto istnieją listy na platformach internetowych - takie jak eBook.de i amazon.de. Utworzone listy, które są oparte 

na danych sprzedaży odpowiedniego portalu. 



Lista bestsellerów niezaleznych 
wydawców 



Buch und Buchhandel in Zahlen oraz 
miesięcznie badania rynkowe BMB 



Buch und Buchhandel in Zahlen 

 

 

• od 1952 roku publikowany tytuł 

 

• przegląd sytuacji ekonomicznej handlu 
książkami w Niemczech 

 

• kluczowe dane biznesowe dla wydawców i 
księgarń 

 

• Dane dotyczące produkcji i rozwoju cen     

 

• Informacje o handlu książek i prawami z 
zagranicą 

 

• szczegółowy rozdział na temat rynku e-
booków 



Miesięcznie badania rynkowe 

 

• Branchen-Monitor BUCH (BMB) 
Börsenvereinu co miesiąc prezentuje biuletyn, 
w którym obecny rozwój rynku niemieckim jest 
udokumentowany  

 

• Prezentowane liczby są w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca i roku poprzedniego.  

 

• Pokrywane są pięć kanałów dystrybucji:  
• handlu statcionarny książki,  

• księgarnie stacji kolejowej,  

• domy towarowych i domowe elektryczne i apteki 
(zarówno sprzedaży środki pieniężne)  

• e-commerce 

 

• Oprócz ogólnego widoku BMB określa typy 
edycji i grupy produktów. Raz na kwartał jest 
ona uzupełniana specjalną oceną. 

 

• Monitor sektorowy BUCH jest oparty na 
danych zebranych przez Media Control 
Baden-Baden. 

 

 



Dalsze badania jakościowe Börsenvereinu 
i innych instytucji  



Buchkäufer und Leser 

 

• to kompleksowe badanie zostało przeprowadzone przez 

SINUS-Institut i GfK w imieniu Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels e.V. i zawiera wszystkie informacje na temat 

nabywców książek i czytników książek w Niemczech.  

 

• jest one dostępny w 2015 r. po 2005 i 2008 r. 

 

• badanie koncentruje się na profilach, motywach i postawach 

kupujących książki i czytelników, pozwalając spojrzeć na 

potencjał rynku w zakresie sprzedaży książek w różnych 

grupach odbiorców. 

 

• badanie prezentuje struktury czytelników wraz kupujących, 

zachowania i postawy (w tym motywy czytania, znaczenie 

książek i wydarzeń czytelniczych, preferencje gatunku i trasy 

zakupów) 

 

• istotność i ocena kanałów dystrybucji 

 

• segmentacja według Sinus milieus i "typy książek" (zgodnie z 

częstotliwością zakupu i odczytu) 



Dalsze badania i ankiety 

• Studie zum digitalen Buchmarkt 2017 

• Deloitte Christmas Survey 2017 

• AGOF facts & figures: Bücher (Oktober 2016)  

• Der Buchmarkt in Deutschland 2016-2020 (Oktober 
2016)  

• ARD/ZDF-Online-Studie 2017 

• miniKIM | KIM | JIM 

• The Book Sector in Europe: Facts and Figures (2017) 

• ….. 

 

www.boersenverein.de/643894 

 

http://www.boersenverein.de/643894


Vielen Dank 

Paul Kloda, Produkt- und Marketingmanager, Geschäftsbereich MVB Labs 

 

Tel: +49 69 13 06 385   

E-Mail: p.kloda@mvb-online.de 

 

www.mvb-online.de 

www.info.vlb.de 

www.vlbtix.de 

www.boersenblatt.net 
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