Vem aí a maior e melhor feira literária
do Norte e Nordeste!
Não perca a oportunidade de
participar e fazer bons negócios.
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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 XIV Bienal Internacional do Livro de
Pernambuco acontecerá no período
de 06 a 15 de outubro de 2023 no
Pavilhão de feiras e exposições do
Centro de Convenções de
Pernambuco.
A décima quarta edição da BienalPE
dará também continuidade ao
ambiente virtual da E-Bienal – ebienal.com e , a exemplo de outros
grandes eventos culturais no país e
no exterior, funcionará no formato
híbrido (presencial e a distância),
expandindo assim, o alcance de
público e oferecendo a opção de
participantes remotos nos debates e
demais atividades de conteúdo.
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Efeitos
multiplicadores

C

omo evento de repercussão
nacional e regional, a Bienal PE
é responsável por um impacto
econômico considerável dentro da
economia do Estado, pois a
movimentação econômica
decorrente de sua operacionalização
alimenta fortemente as cadeias
produtivas do livro, do turismo
receptivo, dos proﬁssionais da área
de eventos e mídia, serviços de
locação de estruturas e
equipamentos, entre outros,
contribuindo para a geração de
renda e trabalho, além do
consequente aumento de
arrecadação de impostos estaduais
e municipais.

Considerando o alcance e a
abrangência desta ação que gera
renda, visitação, negócios e
visibilidade para Pernambuco,
projetando seu patrimônio
cultural e artístico para todo o
país, contamos com a sua
participação em mais uma edição
de sucesso desta história.
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OPORTUNIDADES
EXCLUSIVAS PARA
GARANTIR A SUA
PARTICIPAÇÃO
EM 2023
Em 2023, para o aumento da geração
de negócios e visibilidade de marca no
formato presencial, esta edição irá
explorar uma maior presença no
ambiente digital..
1. Para todos os expositores que
garantirem a sua participação até
30/12/2022, 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 6°
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.
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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.
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
XIV 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.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
a) - ÁREA LIVRE:
O expositor receberá sua área
demarcada no pavilhão, sem
montagem ou qualquer tipo de piso
especial, apenas com instalações
elétricas/cabeamento e carpete.
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b) - MONTAGEM BÁSICA:
Com pé direito de 2,20m de altura,
montado em estrutura de alumínio
anodizado no Sistema Octanorm:
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 3m.
Tomada: 01 (uma) Tomadas 2 P + T,
corrente local de 220 volts em cada
estande.
MOBILIÁRIO:
· 02 (duas) cadeiras
· 01 (um) balcão cego (s/porta,s/
prateleira) medindo 1,00 x 0,50 x
1,00m
· Prateleiras: serão instalados 6,00m
(seis metros lineares),
confeccionadas em madeira, a cada
9m (nove metros quadrados).

TAXAS
OBRIGATÓRIAS
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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.

Período de inscrição

Preço Área Livre

Área + Montagem Básica

De 30/10/22 à
30/12/22

R$ 450,00

R$ 540,00

De 02/01/23 à
07/05/2023

R$ 495,00

R$ 594,00

De 08/05/2023 à
31/07/2023

R$ 522,50

R$ 627,00

Após 01/08/2023

R$ 550,00

R$ 660,00

TABELA DE PREÇOS E CONDIÇÕES
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Agora entre em contato conosco e garanta a sua presença
no maior evento literário do Nordeste, no Estado que mais
cresce em economia e número de leitores na região.

CO N TATO S
Coordenação Geral
Rogério Robalinho
(81) 3231.5196 | (81) 991330885
rogeriorobalinho@gmail.com

Produção
Guilherme Machado Cavalcanti
(81) 99174.2797
guilherme.voxproducoes@gmail.com

Vendas
Ednilson Xavier
(81) 99680.5780
comercial@bienalpernambuco.com

