
E agora também em formato digital em www.ebienal.com 



Calendário
27 a 29 de Maio
(formato virtual / e-Bienal)

22 a 24 de Julho
(formato virtual / e-Bienal)

02 a 04 de Setembro
(formato virtual / e-Bienal)

01 a 12 de Outubro
(formato híbrido / e-Bienal e presencial)



XIII Bienal PE
A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco é uma grande oportunidade
comercial. Um público apaixonado, formado principalmente por professores,
estudantes, escritores, jornalistas, editores, livreiros e muitos, muitos leitores,
ávidos por literatura. 
 
A XIII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco está marcada para o
período de 01 a 12 de outubro de 2021 em sua forma presencial no Pavilhão
de Feiras do Centro de Convenções de Pernambuco. No ambiente virtual -
www.e-bienal.com - serão realizadas três iniciativas preparatórias nos meses
de maio, julho e setembro, antecedendo a edição híbrida - presencial e virtual
- em outubro. Desta forma, o evento presencial tradicional ganha a amplitude
da participação digital de convidados e do público de outros estados e países,
configurando o ápice dos encontros preparatórios que o antecedem. 





Mesmo sendo um evento com foco nas letras, os números são expressivos. A
Bienal já foi visitada por mais de 3 milhões de pessoas entre 2003 e 2019. Os
dados deste período são expressivos: entre 2003 e 2019 a Bienal gerou mais
de 3 mil empregos diretos, em média, por edição, e realizou mais de 600
atividades culturais a cada evento, com mais de R$ 50 milhões em geração de
negócios. Os resultados demonstram o potencial de envolvimento cultural e
movimentação econômica atrelada a sua realização, de forma concentrada,
em poucos dias de realização. 
 
Em 2019 foi gerado um impacto econômico de cerca de R$ 10 milhões,
pulverizados em gastos realizados pelo público em compras de livros,
produtos expostos no evento e em custos como táxi, passagens de ônibus na
Região Metropolitana do Recife, estacionamento, além dos itens de
alimentação, locação de transportes para traslado de grupos do interior,
hospedagens, passagens aéreas, passagens intermunicipais e interestadual.

XIII Bienal PE





Mesmo em mais de duas décadas de realizações, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco sempre buscou inovar a cada edição. Diante
dos desafios enfrentados com a pandemia de Covid-19 no Brasil, a Bienal PE traz novos elementos e ambiências para proporcionar um novo
tipo de experiência no universo das letras, do conhecimento e das artes , a e-Bienal. 

A e-Bienal é um eixo digital permanente da Bienal PE que disponibiliza um conjunto de interações e atividades virtuais entre autores, leitores e
a população em geral. Compreende a estruturação de um calendário de eventos virtuais, com conteúdos diversos no segmento literário e
educacional, lançamentos de livros, debates, ações promocionais, masterclass, além da venda de produtos e serviços em condições especiais. 

e-Bienal





Em 2021, teremos 2 dias a mais - serão 12 dias
ao todo – para o aumento da geração de
negócios e visibilidade de marca no formato
presencial, e mais 3 feiras virtuais para você
interagir e engajar o seu público.

Oportunidades Exclusivas
para garantir sua participação



1. Para todos os expositores que garantirem a sua participação até
07/05/2021, o valor promocional praticado para o m2, em Área Livre e
Montagem Básica, será de R$ 450,00 e R$ 540,00, respectivamente.

2. Como uma grande atração para o dia das crianças e em sua 5° edição, a
Bienalzinha vai atrair milhares de alunos de escolas públicas e privadas da
região, com um ambiente dedicado ao mundo encantado da literatura infantil.
E, neste ano, os quadrinhos ganham mais espaço e continuarão a ter uma
área exclusiva para eles, o Artist’s Alley.

3. Com a presença de inúmeros escritores e personalidades convidadas,
teremos também atenção aos professores, agentes multiplicadores da leitura
e da paixão pela literatura, que serão contemplados com ações exclusivas.

4. Entre lançamentos, palestras, recitais, oficinas e debates, com a dimensão
ampliada pelo formato híbrido, na interatividade com o mundo inteiro. E cada
uma dessas atividades gera oportunidades de pautas interessantes para a
imprensa aumentar ainda mais a divulgação desta nova Bienal.

Oportunidades Exclusivas
para garantir sua participação



5. O que era bom, ficou ainda melhor. Maior facilidade na forma de pagamento,
seja através de boleto, cartão de débito ou de cartão de crédito (dividido em até
4x).

 6. O Bônus Livro é lei em Recife (Lei municipal n°17.912/2013). O que garante o
maior sucesso de vendas entre educadores da capital pernambucana,
proporcionando um público-alvo certo e diferenciado para promoções dirigidas.

7. Apoiada na divulgação através de assessoria de imprensa e nas redes sociais,
a campanha publicitária da XIII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
garantirá a visibilidade conquistada ao longo de mais de duas décadas, e
aumentará a expectativa e participação de leitores em geral, além de professores
e estudantes do estado e de estados vizinhos.
 
8. Este ano, a organização resolveu dinamizar ainda mais as possibilidades da
sua participação. Veja como você pode utilizar os espaços disponíveis e os
descontos exclusivos para os participantes dessa edição da Bienal, e faça bons
negócios.

Oportunidades Exclusivas
para garantir sua participação





a) ÁREA LIVRE:
O expositor receberá sua área demarcada no pavilhão, sem montagem ou qualquer tipo de
piso especial, apenas com instalações elétricas/cabeamento.
 
b) MONTAGEM BÁSICA:
Com pé direito de 2,20m de altura, montado em estrutura de alumínio anodizado no
Sistema Octanorm.
 

Área de Exposição

Imagem ilustrativa



PISO DOS ESTANDES: 
Em carpete cinza aplicado diretamente sobre o piso do local do evento.
 
PAREDE EM TS: 
Divisórias em painéis de TS, formicalizada na cor branca, em módulos de: 2.20m x
1.00m, emolduradas em perfis de alumínio anodizado do Sistema Octanorm.
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CABEAMENTO: 
Spotlight de alumínio anodizado do Sistema Octanorm, equipadas com lâmpadas
incandescentes de 100 watts para cada 3m². Tomada: 01 (uma) Tomadas 2 P + T,
corrente local de 220 volts em cada estande.
 
MOBILIÁRIO:
· 02 (duas) cadeiras 
· 01 (um) balcão cego medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m
· Prateleiras :   serão instalados 6,00m (seis metros lineares), 
confeccionadas em madeira, a cada 9m² (nove metros quadrados).

Área de Exposição



Preços e Condições 

Formas de Pagamento: Dinheiro, Boleto Bancário, Cartão de Débito e Cartão de Crédito (Em até 4x).

Taxas Obrigatórias
· Energia: A cada KVA solicitado será cobrado, aproximadamente, o valor de R$ 140.00. O consumo de
energia elétrica será cobrado de acordo com os equipamentos utilizados pelo expositor, e de acordo com
o KW/h cobrado pelo Centro de Convenções de Pernambuco.

 
 · Prefeitura de Olinda: Taxa de Licença para atividade Eventual ou Provisória. 







Contatos:
 
 
 
 

Realização:

Coordenação Geral: Rogério Robalinho
(81) 99133.0885 | rogeriorobalinho@gmail.com

Comercial: Laís Galvão
(81) 99729.3248 | comercial@bienalpernambuco.com

mailto:comercial@bienalpernambuco.com

