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Sucesso dos anos anteriores será reescrito
em mais uma edição especial



2017

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), 
e da Câmara Brasileira do Livro (CBL), a Associação do Nordeste das Distribuidoras 
e Editoras de Livros (Andelivros) realizará, no próximo mês de setembro, no Centro de 
Convenções de Pernambuco (Cecon), a 3ª Feira Nordestina do Livro (Fenelivro).

Nova edição terá como tema
“História, Histórias e Memórias”

Nesta edição, a Feira terá como tema “História, Histórias 
e Memória”, com o objetivo de estimular a reflexão 
sobre a convergência entre a literatura e a preservação 
dos fatos históricos.

O Centro de Convenções, integralmente servido de 
ar condicionado, é a maior estrutura para grandes 
eventos da região metropolitana do Recife. Localizado 
entre a capital e a cidade histórica de Olinda, dispõe 
de estacionamento e os serviços necessários para 
atendimento a grandes públicos.

Durante os cinco dias de programação, com acesso 
inteiramente gratuito, a 3ª Fenelivro reunirá, em 10 mil 
metros quadrados, cerca de 100 expositores. Autores, 
editoras, distribuidoras e palestrantes terão contato 
direto com um público previsto de 80 mil pessoas, 
formado principalmente por visitantes de classe média, 
estudantes e professores.



Seja parceiro e garanta a participação 
da sua empresa na história deste evento

As opções de patrocínio são variadas e se 
dividem em dois grandes grupos: patrocínio, 
com inserção de marca no interior e nas 
cercanias da feira, e patrocínio em mídias 
impressas e audiovisuais relacionadas à 
promoção do evento.

Caso haja interesse e possibilidade técnica, 
opções de patrocínio combinadas nos dois 
grupos podem ser avaliadas, desde que 
aprovadas pelos realizadores do evento.

A planilha anexa apresenta os valores para 
aquisição de espaços publicitários e cotas de 
patrocínio e as contrapartidas e bonificações 
na proposta de comercialização da 3ª 
Fenelivro. Contamos com sua parceria.
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