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O que é a Bubok?
• Editora online
• Papel/e-book
• Impressão após
pedido
• O autor fixa o
preço
• 80% benefício para
o autor
• Internacional
• 7000 usuários
• 8000 publicações
• Lider em autoedição

A Bubok é uma editora on-line que oferece aos seus escritores a possibilidade
de autopublicar e vender as suas obras de forma gratuita. O pró-prio autor é
quem fixa o preço a que quer vender a sua obra, sendo que tem 80% de
benefício para ele, e também é quem escolhe o formato que vai publicar:
Papel ou/e E-Book. Graças ao sistema de impressão após pedido, o escritor
nunca perde dinheiro, já que, só se imprime consoante o numero de livros
que tenham sido pedidos pelo leitor.
A Bubok nasce em Espanha, em 16 de Abril de 2008, por iniciativa de
quatro empreendedores, Angel María Herrera, Sergio Mejías, Fátima
Álvarez e Ruth Vicente, com a ideia de criar uma plataforma em que todas
as pessoas tenham a possibilidade de publicar, convertendo-se assim, na
primeira editora que dá a possibilidade de publicar as suas obras.
Desde a sua criação até aos dias de hoje, com a entrada de novos
investidores a Bubok (www.bubok.es) converteu-se numa empresa internacional com presença em Espanha, Argentina, Colombia, México,
Portugal, Reino Unido, França e Brasil.
A Bubok Portugal iniciou-se em Julho de 2009, foi uma implementação
que desde o início teve uma excelente aceitação, tanto por parte dos
escritores como também por parte dos leitores, em 2 anos atingimos os
4000 utilizadores registados com publicações próprias, Neste momento,
Portugal tem cerca de 7000 usuários registados que publicaram mais de
8000 obras de todos os géneros literários, como por exemplo, livros de
culinária, manuais técnicos, romances, poesia, fotografia, etc.., entre
impressão em papel e ebooks. A Bubok consolida assim a sua posição como
líder em auto-publicação a nível mundial.
Os livros auto publicados na Bubok podem adquirir-se através da pági-na da
web em formato electrónico ou em papel, cabe ao comprador decidir. A
aquisição das publicações bubok em ebooks, também está integrada com as
principais plataformas on-line, Apple, Amazon.es, Casadellibro.com,
Libranda.com e Google ebooks.
Por outro lado, e falando um pouco do que se passa na Bubok Es-panha,
foram alcançados importantes acordos com entidades como a Biblioteca
virtual Miguel de Cervantes e a Biblioteca Nacional de Espanha, sendo
que proporcionaram aos leitores a possibilidade de conseguir reproduções
em papel dos livros mais importantes da história.
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A quem se dirige?
• Sem custos iniciais
• Sem impressão
mínima
• Sem contratos
abusivos
• Simples
• Rápido
• Cumprir o sonho de
publicar

Neste momento a Bubok está formada por uma equipa de 20 pes-soas
que trabalham dia a dia, para atingir os resultados necessários e cumprir
com o sonho de milhares de autores que querem publicar o seu livro sem
restrições, ao contrário das editoras tradicionais: Sem custos iniciais, sem
impressões mínimas, sem ligações e contratos abu-sivos, sem intervenções
editoriais e com a facilidade de vender de uma forma simples e rápida.
Na Bubok autopublicam-se obras de todos os géneros e temáticas
(novelas, poesia, manuais técnicos, arte, infantil, cozinha, cómicos, via-gem,
saúde, fotografia, etc..).

Não obstante, de que a maioria das pessoas que publicam as suas obras
na Bubok, são autores desconhecidos do grande público, como por exemplo:
professores, investigadores, universitários, empresá-rios, jornalistas,
artistas e adeptos da escrita em geral... que assim, cumprem um sonho de
publicar sem qualquer custo, e vendem a sua obra, tanto em formato de
papel como também em formato electró-nico (ebooks).
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Como publicar na Bubok?
O processo de publicação na Bubok é muito simples e pode realizar-se em
aproximadamente 20 minutos. Após entrar no nosso website
(www.bubok.pt), só tem que seguir 5 passos básicos para conseguir
concluir a sua publicação.
• 20 minutos
• 5 passos
• Diferentes
formatos
• Escolher preço
• Ajuda
personalizada
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1.

Descarregar a obra em PDF, ePub, mobi ou, formato de texto sem qualquer
tipo de custo. Para facilitar o trabalho dos autores, a Bubok oferece até 7
tamanhos diferentes de publicações standard e uns for-matos em Word que
permitem ao autor preencher com os seus textos
o conteúdo do livro. Estes formatos incluem: Páginas de cortesia que devem
aparecer em branco, página de créditos, página com o título, etc. A
extensão da publicação deve estar entre 30 e 800 páginas.

2.

Preencher a ficha com os dados do livro, indicando os dados da obra, nome
do autor, palavras descritivas, género e subgénero literário e uma boa
sinopse que “prenda” o potencial leitor.

3.

Eleger o formato, o papel, o tipo de encadernação e se prefere impri-mir em
preto e branco ou a cores.

4.

Descarregar uma capa. É possível descarregar uma capa desenhada pelo
próprio autor, ou escolher uma capa pré desenhada, que também se pode
personalizar alterando algumas cores, tipos de fonte, ou in-cluindo alguma
imagem.

5.

Lançar o preço do livro. O ultimo passo deste processo de publica-ção.
Aparece uma calculadora automática que indica o custo de pro-dução do
livro impresso segundo as características que selecionou o autor (capa dura
ou maleável, numero de páginas, etc...). O preço de custo de um livro
normal com aproximadamente 150 páginas anda à volta dos 7,5 euros. O
eBook como não tem custos de produção pode vender-se a qualquer preço,
ou inclusivamente ser uma oferta.
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O modelo de negócio
• Servicos editoriais
• Desenho
• Correcção
• Edição
• Gestão ISBN

A diferença para o modelo tradicional de edição, prende-se essencialmente
pela auto-publicação, na Bubok até o preço do livro é o autor que escolhe,
sendo que, 80% dos benefícios são para o escritor e 20% para a Bubok.
Também nao requer investimento inicial de stock de livros, porque a
impressão só é feita após pedido.
Outra diferença com as editoras tradicionais, é que nestas, há poucos
autores para uma grande quantidade de livros vendidos, ao passo que, a
Bubok baseia-se na obtenção do maior número possível de títulos com
milhares de autores diferentes.
Por outro lado, Bubok oferece a possibilidade de contratar uma série de
serviços editoriais para que os livros tenham um acabamento profissional,
desde o desenho personalizado da capa, à correcção ou edição, até à gestão
do ISBN, entre outros.

Modelo Bubok

Modelo Tradicional
(mantem uma série de custos em
detrimento dos benefícios do autor)

Autor

Bubok

Editor

Distribuidora

Ponto de venda

Autor

A margem de benefício
divide-se da seguinte forma:

No modelo tradicional a margem de benefício realiza-se sobre o preço de venda, como por exemplo:

• 80% do benefício para
o autor, exemplo: um livro
com preço de venda de
12€; e 7€ de preço de custo, a margem de benefício
seria 5€:

• Um livro que custe 12€, o benefício sería repartido
da seguinte forma:

• AUTOR: 4 €
• Bubok: 1 €
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•    Editor: 3,6 €
•    Distribuidora: 3,6 €
•    Ponto de venda: 3,6 €
• AUTOR: 1,2 €
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Exitos e reconhecimentos
• Internacionalização
• Europa
• Latinoamérica

• Internacionalização da Bubok
Uma vez que a Bubok se consolidou em Espanha, começou o processo de
internacionalização da empresa. Em 2009, foi criada a Bubok Portugal,
que atualmente conta com mais de 7000 livros publicados e outros tantos
usuários registados.
A expansão aos países latinoamericanos também se iniciou em finais de
2010. Argentina foi a primeira, seguido do México, terminando na
Colômbia em Março de 2012. A Bubok não podia deixar passar a
oportunidade de entrar neste mercados que oferecem tantas possibilidades aos autores, tanto espanhóis como latinos, graças ao mes-mo
idioma. Neste momento, Bubok conta com quase 12000 autores e obras
publicadas pelos 3 países.
Em 2013, o processo de internacionalização da Bubok continuou com a
abertura da Bubok França e Bubok.com .
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Exitos e reconhecimentos
• Bancaja
• La Caixa
• SIMO
• Ediciona
• etc...

• Prémios
A Bubok ganhou múltiplos prémios nacionais e internacionais de inovação e
startups, como por exemplo o prémio “bancaja Jóvenes em-preendedores y
el Emprendedor XXI de La Caixa”, ambos em 2010, em 2009 pela
associação de usuários internautas, ganhou o prémio empresa revelação
do ano. Em 2008, prémio “Ficod 2008” por estar entre as 16 empresas mais
inovadoras do mercado.
Entre outras coisas, foi finalista no concurso startup 2.0, organizado pela
“Alianzo y la caixa”, nos prémios “Área vivero de SIMO 2008” e nos
“Plugg`s Start-ups Rally” em 2008. Também recebeu 4 medalhas de ouro
das mãos da “Ediciona” em autoedição, como editora, serviços e livraria em
2009.
Em 2008, os leitores da edição digital “El mundo” elegeram como “entre
lo mejor de 2008”. Foi também a primeira startup espanhola a contar o seu
próprio projeto e as suas atividades diárias através do twitter: @Bubok
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A nossa equipa
A equipa directiva da Bubok é formada por:
Sergio Mejías Sánchez: CEO e fundador da bubok. Engenheiro informático.
Ruth Vicente Olózaga: Diretora financeira e sócia.
Jana González López: Diretora de marketing e desenvolvimento editorial.
Rafael Vega: Director Técnico.
Larissa Nogueira: Country Manager Portugal.
Bubok conta com a participação das seguintes empresas e investidores
particulares:
Evoluziona: Empresa fundada em 2005 por, Ángel María Herrera, Sergio
Mejías, Fátima Álvarez e Ruth Vicente, e que conta com algumas das
páginas literárias e culturais mais importantes da rede espanhola
(Grupobuho.es,
portaldelescritor.com,
librosparadescargar.com,
editorialgrupobuho.com, atividadesculturales.es).
Secuoyas: empresa com mais de seis anos de experiencia na criação de
espaços de entretenimento e comunidades virtuais na internet com um alto
componente creativo.
José Luis Delgado: Conta com uma amplia experiencia no mundo
editorial e internet, colabora com “Santillana, Elsevier, Thomson e Mc-GrawHill e é sócio na Mailxmail.com e Aplauso.com”.
Steven Joseph Posner: Professor de Marketing no instituto da empre-sa IE,
tem mais de 17 anos de experiencia internacional em marketing e
desenvolvimento de negócios.
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