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Clavis Uitgeverij verkoopt recordaantal licenties aan China
In het eerste halfjaar van 2013 verkocht Clavis Uitgeverij licenties van meer dan 100 titels aan
Chinese uitgevers. Vorige week nam Clavis voor de tweede keer deel aan de Beijing Book Fair,
de grootste boekenbeurs van Azië. Uitgever Philippe Werck en general manager Leon
Kustermans legden daar zeer succesvolle contacten, wat resulteert in opnieuw een verkoop van
licenties van meer dan 100 titels. Clavis realiseert daarmee een recordverkoop van ruim 200
licenties aan één markt en binnen één jaar.
“Aziatische ouders zijn zich er erg van bewust dat het gebruik van prentenboeken een zeer belangrijke stimulans
is in de opvoeding van kinderen. Dankzij de stijgende welvaart in China hebben zij steeds meer de mogelijkheid
om hun kind te verwennen en positieve aandacht te geven. Kinderboeken zijn dan ook zeer gewild. Chinese
uitgevers gaan daarom wereldwijd op zoek naar herkenbare en goede verhalen,” aldus uitgever Philippe Werck.
Clavis Uitgeverij, uitgever in de niche van high quality kinder- en jeugdboeken voor lezers van 0 tot 18 jaar, legt
zich al geruime tijd toe op de verkoop van licenties in het buitenland. Zo verschijnen er Clavis-titels in meer dan
veertig landen. Om dit te realiseren is Clavis Uitgeverij erg actief in het buitenland, met deelname aan beurzen in
Bologna, Londen, New York, Tokyo, Beijing, Frankfurt en Guadalajara (Mexico).
Clavis Uitgeverij dankt zijn succes aan het feit dat het zijn slogan – Wij maken kinderdromen waar – en zijn filosofie
goed bewaakt en altijd waarmaakt. Het doel blijft boeken maken op maat van kinderen, met goede teksten en dito
illustraties. Boeken die er mooi uitzien en die perfect geproduceerd worden. Boeken die inhoudelijk altijd dat ietsje
meer hebben. Boeken die niet alleen garant staan voor veel leesplezier, maar ook educatief onderbouwd zijn.
“Bij Clavis Uitgeverij zijn we ervan overtuigd dat kinderboeken het verschil kunnen maken bij het creëren van een
positieve toekomst voor kinderen. De wereld zal er morgen immers uitzien zoals kinderen hem vandaag dromen,”
besluit Philippe Werck.
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