26 a 30 de abril de 2017

Manual do Autor

A) SOBRE O SALÃO DO LIVRO E DA IMPRENSA DE GENEBRA
Em sua 31ª edição, o Salão do Livro e da imprensa de Genebra ocorrerá entre os dias 26 a 30 de abril de 2017. Considerado
o maior evento literário da Suíça e um dos mais prestigiados em toda a Europa, promete receber 94 mil visitantes e
propõe-lhes uma programação cultural de grande qualidade:
• Um total de 1200 autores, distribuídos em sessões de autógrafos e palestras;
• Três exposições inéditas: “O mundo de Paulo Coelho”, “Titeuf, pela banda” e “Vincent Munier, fotógrafo do Ártico”;
• A Fábrica, espaço de criação literária livre onde cada peça faz referência a uma cor e a um exercício de escrita;
• Presença de diversos agentes literários.
Em todas as edições, o Salão homenageia um país Convidado de Honra, que ganha destaque no espaço do evento.
Em 2017, o país escolhido foi o Québec.

B) O STAND DA HELVETIA EDIÇÕES:
Expondo pela primeira vez no Salão do Livro e da Imprensa de Genebra, a Helvetia Edições tem como principal objetivo
promover as obras dos autores lusófonos no território europeu, dando-lhes visibilidade internacional e agregando aos seus
currículos a participação neste evento reconhecido mundialmente. Atualmente, a Suíça conta com mais de 300 mil
imigrantes lusófonos, o que repercute na grande circulação deste público no Salão.
Para interagir com os leitores e atrai-los ao stand, a Helvetia Edições contará com atividades diárias, tais como: contação de
histórias, apresentações musicais, declamações, distribuição de brindes, etc.
Os autores que desejarem participar, poderão escolher uma das opções abaixo:
• Sessão de autógrafos, exposição e venda de livros (aos que podem comparecer)
• Exposição e venda de livros (aos que não podem comparecer)
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C) SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, EXPOSIÇÃO E VENDA DE LIVROS
(AUTORES PRESENTES):
Conheça as informações principais sobre essa opção:
• Só poderá participar o autor que possua livro(s) físico(s) publicado(s) (podendo ser livro(s)-solo ou antologia(s) em que tenha
participado).

• O autor presente na ocasião, com sessão de autógrafos, receberá um crachá com acesso ilimitado ao evento.
• Após ler este manual, o autor deverá preencher a ﬁcha de inscrição correspondente à opção de sua preferência,
sem esquecer de informar o valor de venda da obra na moeda de seu país de residência. A equipe da Helvetia irá
considerar a informação a ﬁm de realizar o câmbio para franco suíço.
• O valor pago pela venda dos livros é de 80% . O acerto de contas é realizado 30 dias após o evento, por depósito
bancário.
• Para promover e apresentar as obras com um enfoque maior, a equipe Helvetia Edições limita ao autor o número
máximo de 7 (sete) títulos expostos.
• O autor terá direito a duas horas de autógrafo por dia, sob agendamento por parte da editora, que informará o
cronograma a partir de fevereiro de 2017. As sessões de autógrafos poderão ser agendadas em conjunto com mais
de um autor, dependendo da quantidade de inscrições na modalidade.
• O autor que estiver presente receberá um material promocional personalizado com um de seus títulos. Nele,
conterá: marcador de livro, bloco de anotações e caneta. Este material poderá ser distribuído àqueles que
adquirirem o livro em questão.
• O autor que desejar expor um banner, deve estar atento à medida de 60 x 1,60m
VALOR DO INVESTIMENTO:
Para participar com sessão de autógrafos e exposição de livros no stand da Helvetia Edições no Salão do livro e
da imprensa de Genebra, ganhar um kit promocional de um de seus títulos para distribuição e ser
credenciado no evento, o valor do investimento é de CHF 400. - (quatrocentos francos suíços).
Caso deseje parcelar o valor em até três vezes, o total é de CHF 450. -(quatrocentos e cinquenta francos
suíços), com juros já acrescidos.
Àqueles que não residem na Suíça, valerá o câmbio do dia no momento da transação bancária.
Prazo para pagamento: até 45 dias após a inscrição.
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D) EXPOSIÇÃO E VENDA DE LIVROS (AUTORES AUSENTES):
Conheça as informações principais sobre essa opção:
• O autor que não estiver presente e desejar enviar seus livros para exposição, tem um limite de até cinco títulos
(podendo considerar livros-solo e/ou antologias em que tenha participação).
• Para efetivar a participação é necessário preencher a ﬁcha de inscrição referente a essa modalidade, sem esquecer
de informar o valor de venda da obra na moeda de seu país de residência. A equipe da Helvetia irá considerar a
informação a ﬁm de realizar o câmbio para franco suíço.
• O valor pago pela venda dos livros é de 80%. O acerto de contas é realizado 30 dias após o evento, por depósito
bancário.
• Ao ﬁnal do evento, a equipe Helvetia Edições enviará ao autor um certiﬁcado de participação, em PDF, via e-mail.
VALOR DO INVESTIMENTO:
Para participar com exposição e venda de livros no stand da Helvetia Edições no Salão do livro e da
imprensa de Genebra, o valor do investimento é de CHF 200.- (duzentos francos suíços).
Caso deseje parcelar o valor em até duas vezes, o total é de CHF 220. -(duzentos e vinte francos suíços),
com juros já acrescidos.
Àqueles que não residem na Suíça, valerá o câmbio do dia no momento da transação bancária.
-Prazo para pagamento: até 45 dias após a inscrição.

E) DADOS PARA PAGAMENTO E INSTRUÇÕES:
O pagamento do autor poderá ser feito em uma das contas expostas a seguir.
Aos que desejam efetuar o pagamento do investimento de forma parcelada, é necessário preencher a opção na ﬁcha,
para ﬁns de controle administrativo.
Ressaltamos que somente após o pagamento integral da participação, é efetivado o direito do autor expor, vender e/ou
autografar seus livros no Salão do livro e da imprensa de Genebra.

NO BRASIL:
Banco Itaú (341)
Ag: 1209 | Cc: 43415-6
CPF: 156.309.097-03
Jannini Rosa da Silva

NA SUÍÇA E OUTROS PAÍSES:
UBS
Favorecido: Alexsandro Martins dos Santos
conta: CH78 0026 5265 5360 4340 H
Código bic: UBS WCHZH 80 A
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OBS 1: Caso o participante deseje realizar o pagamento por Western Union ou Money Gram, deverá solicitar os dados
necessários no e-mail helvetiaedicoes@gmail.com
OBS 2: É estritamente necessário o envio do comprovante scaneado por e-mail.
• Em caso de desistência até o dia 15 de dezembro de 2016, pagamentos totais ou parciais realizados poderão
ser restituídos sem taxas. Após esta data, será retirado o valor de CHF 100.- (cem francos suíços), considerando
despesas administrativas.
• Caso um autor inscreva uma antologia que tenha participado, poderá receber outros coautores para estarem
presentes no momento em questão.
• O autor que pagar o valor integral e não comparecer ao evento, não terá seu investimento restituído, dado o
trabalho da editora com divulgação, logística do material e exposição.

F) ENVIO DOS LIVROS:
A ﬁm de evitar possíveis atrasos e prejuízos em relação à arrumação do stand, a equipe da Helvetia Edições exige que os
autores ausentes enviem seus livros para exposição até o dia 15 de março de 2017.
Os autores que estiverem presentes poderão entregar seus exemplares no primeiro dia do Salão do livro e da imprensa
de Genebra, desde que compareçam ao stand na parte da manhã. Se preferirem, poderão enviar por correios,
considerando a data citada acima.
Destacamos que os valores da remessa são de responsabilidade do autor, que deverá enviar o material bem protegido
para que o mesmo não chegue amassado ao destino ﬁnal.
Na guia do correio, orientamos que o autor não estipule um valor alto, evitando problemas com a alfândega. Caso a
ﬁscalização aduaneira cobre um valor pela retirada da remessa, o autor deverá estar ciente que precisará arcar com o
custo posteriormente.
Dados para envio:

Jannini Rosa
(Helvetia Edições)
Avenue du Général Guisan 52 ,
1800 – Vevey – VD - Suíça
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SOBRE A QUANTIDADE DE LIVROS:
Aos autores que não estarão presentes, solicitamos o envio de até cinco exemplares por cada título.
Aos autores que estarão presentes, com sessão de autógrafos, solicitamos até dez exemplares de cada título.
É importante destacar que durante o Salão do livro e da imprensa de Genebra, os materiais estarão sob a
responsabilidade da equipe da Helvetia Edições para venda/exposição, e caso o autor deseje doar ou fazer trocas de
livros, deverá realizá-las com exemplares não contabilizados no stand.
RETORNO DE LIVROS
Em caso de exemplares não vendidos, a Helvetia Edições entrará em contato com cada autor informando a
quantidade e o valor da remessa de retorno, que deverá ser realizado num prazo máximo de 25 dias. Caso o autor
não realize o depósito, o material será considerado doação para a editora, que poderá usá-lo para distribuir em
Academias, Consulados e Feiras Literárias.

G) FUNÇÕES DA HELVETIA EDIÇÕES:
A editora se ocupará de:
· Divulgar cada participante antes, durante e após o evento, usando ferramentas como redes sociais, site oﬁcial e
malas-diretas.
· Registrar com fotograﬁas e vídeos a participação de cada autor.
· Toda logística que envolva a participação do autor, incluindo o transporte dos livros recebidos por correios até o local
de realização do Salão.
· Credenciar cada autor que estará presente para a sessão de autógrafos
· Supervisionar as vendas
· Produzir os materiais promocionais já incluídos no valor investido pelo autor.
· Coordenar as sessões de autógrafos, controlando o tempo de cada participante
· Enviar os livros que restarem pelos correios (após pagamento da remessa de cada autor)
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H) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO:
Para as divulgações por parte da editora, solicitamos o envio do seguinte material:
• Biograﬁa com até quinze linhas
• Foto pessoal meio corpo com boa resolução
• Capas dos livros e respectivas sinopses
O prazo de envio encontra-se estipulado no item i).
Caso o autor deseje enviar marcadores de livros, camisas, canetas e outros brindes para distribuição gratuita ao público,
poderá fazê-lo.

I) CALENDÁRIO:
Prazo para inscrição de exposição com ou sem sessão de autógrafos: até 01/02/2017
Prazo para pagamento: até 45 dias após o envio do formulário preenchido
Prazo para envio do material de divulgação: até 30 dias após o formulário preenchido
Prazo para envio dos livros: 15/03/2017
Data oﬁcial do evento: 26/04/2017 a 30/04/2017

J) DEMAIS INFORMAÇÕES:
Para facilitar a estadia do autor no tempo em que estiver em Genebra/Suíça, a Helvetia Edições preparou uma
cartilha de informações com dicas sobre hotéis, transportes e alimentação. Para solicitá-la, escreva ao e-mail
helvetiaedicoes@gmail.com e aguarde a resposta de nossa equipe.
É importante destacar que o crachá preparado pela editora para os autores que investirem na sessão de
autógrafos deverá ser retirado no primeiro dia do Salão, que tem a entrada gratuita para todos os
visitantes.
Se tiver dúvidas em relação a qualquer assunto, não hesite em entrar em contato:
helvetiaedicoes@gmail.com
Esperamos tê-lo (a) conosco nesse grande evento!
Melhores saudações,

Jannini
Rosa
Diretora-geral Helevtia Edições
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