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02 de julho a 10 de
julho

 
Tenha tempo para 

 planejar e preparar o
seu lançamento para
acontecer durante a

MAIOR FEIRA DO
LIVRO DO BRASIL!



Venha para a Bienal com a
Editorial Hope!

 
Você que é autor

independente ou tem o livro
publicado por uma pequena

editora, não pode ficar de
fora de um dos maiores

eventos literários do Brasil. 
Nós temos um espaço para

você em nosso estande.
Venha expor sua obra e

conquiste novos leitores! 
 



Como participar?
 

Nossos pacotes incluem 02
sessões de autógrafos, com uma

hora de duração cada uma;
A comercialização dos livros

durante a feira;
Pessoal de apoio para as vendas e
atendimento, garantindo que você
fique livre para brilhar durante o

tempo que estiver em nosso
estande.

Para participar basta entrar e
contato para agendarmos seu

horário.



Como participar?
 

Para realizar a reserva basta
enviar um e-mail com os

seguintes dados para
vendas.edhope@gmail.com

 
Nome completo; Data de
nascimento; Documentos

pessoais (RG e CPF), Nome do
livro; ISBN; Forma de

pagamento; Telefone de
contato; Banco com conta e

agência; Quantidade de livros
(vide tabela), Foto e Capa do

livro.



Pacotes - Autores
independentes 

 Pacote Cecília Meireles - 2 horas semana + banner - R$580,00
 
Pacote Cora Coralina - 2 horas semana + banner + 1000 marcadores -
R$650,00 
 
Pacote Clarice Lispector - 2 horas fim de semana + banner + 1000
marcadores - R$850,00 

Pacote Rachel de Queiroz - 2 horas fim de semana + banner + 1000
marcadores + 250 folder - R$900,00 
 
Obs: Todos nossos pacotes dão direito a 2 horas de autógrafos, onde
você poderá escolher e reservar o dia ou os dias que irá participar,
podendo colocar as 2 horas no mesmo dia ou em dias diferentes.
A taxa de comercialização é de 35% do valor de capa dos livros.

Autor que só queira expor sua obra: se você mora longe, e não
conseguirá ir até a Bienal, você também tem seu lugar garantido
conosco. Não deixe que a impossibilidade de comparecer impeça
você de vender e de seus leitores comprar sua obra, pensando nisso
que estamos fazendo esse valor especial para você.

Pacote E. L. James - Expor durante todo o evento. R$ 350,00 + 35% de
comercialização.

Os envios dos livros são por conta do autor, que poderá levar
diretamente para a bienal ou orçar com a gente o envio pela
transportadora.



Quantidade de livros
 

1 título - 30 unidades
2 títulos - 20 unidades cada
3 títulos - 15 unidades cada
4 títulos - 10 unidades cada 

 
Não serão aceitas

quantidades maiores do
que as citadas acima.

 
 
 



Acertos
 

Os acertos dos exemplares
vendidos, serão pagos ao

autor em até 40 dias após o
término da bienal, e serão

realizados via depósito
bancário. 

 
A taxa de comercialização é

de 35% sobre o valor de
venda dos livros.



Forma de pagamento
 

Para que você possa se
programar e desfrutar de

uma Bienal tranquila,
estarmos fechando

horários a partir de Abril de
2021.

Parcelaremos via boleto
nominal, o pacote

escolhido de Abril de 2021
a junho de 2022.



Regras importantes
Cada horário será exclusivo do autor para o lançamento de seu livro e
para receber seus leitores com conforto e tranquilidade. Caso haja 2
mesas, serão 2 autores por horário, porém em espaços diferentes. 

Os livros ficarão no estante durante todo o tempo da feira (alguns
expostos e demais em estoque, sendo repostos sempre que se fizer
necessário). 
 
Objetos pessoais ficarão na posse do autor. Não nos
responsabilizaremos por objetos deixados no estande.

O envio dos livros é de responsabilidade do autor. O não envio até a
data solicitada implicará em não ter os livros na bienal e não terá
reembolso de valores pagos. Atentar-se as datas.

No estande NÃO haverá lugar para serem guardados objetos pessoais.
Para isso existem os guarda volumes. 
 
Os autores que fecharem o pacote terão divulgação em nossas redes
sociais e pelos parceiros da editora.
 
É expressamente proibido deixar objetos pessoais no chão do estande
ou obstruindo a entrada.

Os livros poderão ser pagos no estande em dinheiro e cartão de credito/
débito.

Teremos uma mesa exclusiva para autógrafos e suporte para banner. O
autor poderá decorar sua sessão como quiser.

Nós avisaremos quando abrir o credenciamento de autor para a entrada
sem custos durante todos os dias de bienal. (O mesmo deverá solicitar
a sua no site).



Regras importantes
Caso o autor deseje, poderá levar um cosplay em suas sessões de
autógrafo.

Todas as informações e novidades serão passadas ao autor via grupo
do facebook/whatsapp.

As datas serão reservadas de acordo com as pré-reservas por ordem de
pedido e pagamento.

Caso o autor tenha interesse, mas não tenha ainda livros físicos, a Hope
conta com pacotes de publicação.

O não pagamento da reserva, ou o não pagamento total do pacote,
implicará na não realização da sessão e não caberá reembolso.

Caso queira que a Hope leve seus livros, o custo é de R$ 40,00 por caixa
e deverá ser solicitado durante a assinatura do contrato. Assim você
envia os livros para a nossa sede e nós os levaremos para a bienal. 

Os livros deverão ser retirados pelos autores no fim da feira. Caso não
tenha como ser retirado, aplica-se os valores descritos acima, para
transporte de volta até nossa sede. 



Venha ficar com a Hope!
 

www.editorahope.com


