Inscrições Feira do Livro de Bologna 2019
01 a 04 de Abril de 2019
A Câmara Brasileira do Livro abre as inscrições para a participação no estande coletivo do Brasil na
Feira do Livro de Bologna 2019. O estande coletivo é promovido e organizado pelo Brazilian
Publishers (CBL-APEX). Durante um mês as inscrições serão exclusivas para as empresas apoiadas.
O estande oferecerá toda a infraestrutura de atendimento, recados e serviço de internet, permitindo
aos editores que se dediquem a fazer suas reuniões de negócios.
Importante:


O Prazo de inscrição exclusivo para empresas apoiadas pelo Brazilian Publishers vai até o dia
29 de dezembro de 2018. Após esta data as inscrições serão abertas a todo mercado.



As inscrições estarão confirmadas somente após o recebimento da ficha de inscrição
devidamente preenchida e assinada.



Empresas apoiadas pelo Brazilian Publishers no modo Full, que cancelarem a sua participação
em até 60 dias antes da data da realização do evento, deverão reembolsar o valor investido
pelo projeto (1 módulo convencional), de acordo com o documento sobre a Governança do BP.



Para empresas apoiadas optantes pelo modo Light ou não apoiadas que cancelarem a
participação em até 60 dias antes da data da realização do evento, será devolvida 40% da
quantia já paga. Após esse período não haverá a devolução de nenhum valor. Os pagamentos
feitos em eventos internacionais são antecipados e os fornecedores não nos reembolsam
quando há diminuição do espaço que será montado.



É de responsabilidade de cada editor, baixar, imprimir e levar suas credenciais para a feira. A
equipe do Brazilian Publishers enviará em fevereiro o link com as instruções.



É obrigatório o envio de um representante da editora para a feira.



O frete do envio dos livros é pago por cada editora, de acordo com o peso e volume do material
enviado pela mesma, dentro do rateio que é feito no valor total emitido pela transportadora
contratada. Após a feira, será encaminhado por e-mail boleto para pagamento.



A distribuição dos módulos dentro do estande do Brasil terá o seguinte critério:





o

As editoras escolherão a localização de seus módulos conforme a data de sua inscrição.
Editoras apoiadas pelo Brazilian Publishers terão preferência na ordem de
escolha.

o

A editora que tiver comprado o maior número de módulos escolherá primeiro a sua
localização dentro do estande.

o

Se acontecer de duas empresas comprarem o mesmo número de módulos, o critério de
desempate será a data de inscrição para participação na feira.

Empresas apoiadas pelo Brazilian Publishers devem apresentar obrigatoriamente os
comprovantes de contrapartida solicitados:
o

Cartões de embarque originais

o

Comprovante de compra de passagem aérea (com valor pago)

o

Comprovante de pagamento de hotel (com valor pago)

Para todas as empresas participantes, é obrigatório o preenchimento integral da
pesquisa entregue pela equipe executiva do Brazilian Publishers após o evento.

Valores (por módulo):
Bolonha 2017
Empresas Apoiadas pelo Brazilian Publishers
Modalidade Full
Empresas Apoiadas pelo Brazilian Publishers
Modalidade Light
Associado CBL/SNEL/ABEU/LIBRE
Não associados

GRATUITO
EU$ 600,00
EU$ 1.642,30
EU$ 2347,40

Pagamento:


Em até quatro (4) parcelas, sendo a última com vencimento para até 10 de março de 2019.



A tesouraria da CBL emitirá boletos com os valores correspondentes em Reais, convertidos
com a taxa de câmbio da data da inscrição.

Mais informações e inscrições:
Câmara Brasileira do Livro
Telefone: (11) 3069 1300
E-mail: giulia@cbl.org.br

