
SISTEMA DE LIVRARIAS BUBOK
Informação e vantagens



· Editora de autores independientes. Líder de mercado em 
toda a Peninsula Ibérica.

· Imprimimos sob demanda. Deste modo evita-se realizar 

tiradas mínimas e assumir custos iniciais de impressão.

· Proporcionamos serviços de impressão, edição e 

comercialização de conteúdo.

· Proveedores de conteúdos comercializados em livrarias: 

novos autores e livros de diversas temáticas.

· Loja on-line que permite às livrarias ser o ponto de entrega 

de pedidos, gerando lucros adicionais.

· Presente em 8 países da Europa e da América do Sul. 
O que é a Bubok?



O sistema de livrarias dá acesso a um catálogo exclusivo de 

livros e a um 30% de desconto em compras, com gastos de 

envío incluídos.

Os clientes irão comprar na livraria associada, que fará o 

pedido a Bubok, disfrutando deste preço especial. Quando o 

pedido seja recebido, o livreiro avisará ao comprador para 

que o recolha.

Sistema de livrarias:

Em que consiste?



• Presença numa das páginas web mais visitadas em 

Portugal por compradores de livros.

• Promoção local com a nossa recomendação aos autores 

com residência próxima.

• Uma rede de promoção garantida pelos milhares de 

autores BUBOK que vão passar a recomendar as livrarias 

aderentes para a compra dos seus livros.

• Possibilidade de acolher eventos, como lançamentos dos 

livros dos autores da Bubok, para as livrarias que estejam 

interessadas.

• Lucro imediato sem investimento com um desconto de 

30%, oferta dos portes a partir dos 30€ e sem necessidade 

de fazer stock dos livros.

Sistema de livrarias:

 Vantagens



Para registar-te como livraria associada deverás seguir os 

seguintes passos: 

1. Entre em www.bubok.pt/librerias

2. Preencha o formulário correctamente.

3. Envie-nos por e-mail, fax ou correio uma cópia do cartão

de identificação fiscal. Assim, poderemos activar teu registo

para que desfrutes do desconto de livrarias. Poderá encontrar

nossos dados de contacto ao final desta presentação.

Uma vez enviada a informação, activaremos tua conta e  

te enviaremos um e-mail com teu nombre de usuário e 

palavra-chave para que possas entrar no sistema através 

do link que aparece no ponto 1.

Sistema de livrarias:

Como devo registar-me?

http://www.bubok.pt/librerias


Se ao identificar-te como livraria na Bubok não consegue 

encontrar o livro que busca, pode ser por duas razões:

1. Não está buscando-o correctamente: assegura-te de

colocar o título do livro, nome do autor e palavras-chave

relacionadas com a obra de maneira correcta.

2. O livro não está disponível: entre em contacto connosco

no telefone +351 21 308 804 234 ou através do correio

electrónico livrarias@bubok.pt

Uma vez registado:

Tem problemas para 
encontrar um livro?

mailto:livrarias@bubok.pt


Se ao realizar um pedido comprovas que não é aplicado o 

30% de desconto, é porque o  livro que estás a adquirir não 

forma parte do catálogo do sistema de livrarias. Neste caso, 

deverás pagar o precio total do exemplar mais os gastos de 

envio.  

Uma vez registado:

O desconto não se 
aplica a teu pedido?



Bubok Publishing S.L

C/ Belén, 13
28004 Madrid

Tlf: +351 21 308 804 234
livrarias@bubok.pt

www.bubok.pt

librerias@bubok.com
http://www.espaciobubok.com

	Página en blanco



