
 

 
 

Caros Expositores  
 

A FLIFS Virtual - Conectada com você – Feira do Livro: Festival Literário e Cultural de Feira de Santana,

ocorrerá, entre os dias 21 e 25 de setembro de 2021, pelo segundo Ano consecutivo na modalidade 

virtual. Considerando a importância de buscarmos estratégias de aproximação dos livros aos leitores 

diversos, vamos investir em trazer para nosso evento o maior número de expositores e assim colaborar 

na ampliação dos espaços de venda de livros, impressos e digitais.  

 

Como acontecerá a FLIFS Virtual - Conectada com você?  

A FLIFS acontecerá por meio de um site exclusivo www.flifsoficial.uefs.br, que conterá a programação do 

evento e será disponibilizado uma aba de destaque para os expositores participantes e 

a divulgação de livros que serão comercializados durante o evento.  

Na aba de expositores, cada expositor terá sua marca e o link que direcionará o leitor para a página do 

expositor/editora no site da FLIFS.  

 

Quem pode expor na FLIFS Virtual Conectada com você e qual o custo para participação? 

Só podem participar do evento os expositores inscritos dentro do período que será disponibilizado pela 

Comissão Organizadora da FLIFS. Não haverá custo aos expositores.  

 

Como funcionará a FLIFS Virtual?  

No site do evento, o visitante encontrará a lista e páginas dos expositores com a relação mínima de 25 

títulos com descontos de 30%.   

 

Como serão feitas as vendas?  

Para a compra do livro, o visitante clicará na Editora de sua escolha e será direcionado para 

exclusiva, onde encontra informações sobre a editora, contatos diretos e links para suas redes sociais. 

Salientamos que a FLIFS Virtual não terá responsabilidade nenhuma pela venda e entrega dos livros 

comercializados durante o evento, será de inteira responsabilidade de cada expositor. 

 

Como posso participar além das vendas?  

Além da possibilidade de venda dos livros de forma virtual, o expositor poderá propor atividades para a 

programação do evento (em concordância com a comissão de programação). São atividades pertinentes: 

mesas redondas, lançamento de livros com debates dos autores; bate papo com autores/escritores, 

palestras etc. 

Manifeste seu interesse em fazer parte de nossa FLIFS Virtual Conectada com você até 2

mails expositoresfeiradolivro@gmail.com ou flifsoficial@uefs.br. 

 

Comissão Organizadora 2021 

Feira do Livro: Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, 

ocorrerá, entre os dias 21 e 25 de setembro de 2021, pelo segundo Ano consecutivo na modalidade 

virtual. Considerando a importância de buscarmos estratégias de aproximação dos livros aos leitores 

número de expositores e assim colaborar 

, que conterá a programação do 

evento e será disponibilizado uma aba de destaque para os expositores participantes e posts virtuais com 

expositor terá sua marca e o link que direcionará o leitor para a página do 

Conectada com você e qual o custo para participação?  
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Para a compra do livro, o visitante clicará na Editora de sua escolha e será direcionado para uma página 

exclusiva, onde encontra informações sobre a editora, contatos diretos e links para suas redes sociais. 

Salientamos que a FLIFS Virtual não terá responsabilidade nenhuma pela venda e entrega dos livros 
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mesas redondas, lançamento de livros com debates dos autores; bate papo com autores/escritores, 

Manifeste seu interesse em fazer parte de nossa FLIFS Virtual Conectada com você até 20/08/21, pelos e-

 


