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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ en ArtsLibris ARCOlisboa 2021 

Manera de funcionament  

L'organització d’ARCOlisboa ha decidit en aquesta ocasió, la realització de la fira 

únicament de manera virtual per mitjà de la plataforma ARCO E-XHIBITIONS. 

ArtsLibris s'uneix a aquesta iniciativa a través de la participació tant de les editorials 

que conformen la nostra llibreria en línia com d'editorials interessades a participar.  

La plataforma virtual d’ArtsLibris es dividirà en dues seccions: 

1. La llibreria en línia d’ArtsLibris serà l'equivalent a la taula comuna que oferim 
en la fira presencial. Les condicions de participació són les mateixes que la 
llibreria estableix. Totes les editorials participants estaran accessibles al públic 
virtual i ArtsLibris serà qui gestioni els enviaments dels llibres comprats com les 
condicions generals l'indiquen aplicant el 30% de comissió sobre aquestes 
vendes.  
 

Opció gratuïta per a tots els expositors que formen part de la llibreria.  

No es requereix de cap material extra.  

 

2. La segona secció serà per als expositors inscrits per mitjà de la nostra web 

(fins al 7 de setembre). ArtsLibris ofereix als seus expositors un espai en la 

plataforma d'ARCO E-XHIBITIONS on el públic virtual podrà visitar-los i accedir 

directament a la seva pàgina web o contacte directe per a la compra de llibres 

sense cap comissió per a l'organització d’ArtsLibris, qui no es fa responsable 

de la gestió de venda i enviament d'aquests llibres.  

Durant els dies de la fira farem publicitat de tots els expositors inscrits en les 

nostres xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. 

 

Opció amb un cost de € 90 + 10% d'IVA per a tots els casos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Requisits: 

1. Breu descripció de l'editorial 

2. Comptes de xarxes socials per a promoció per part del comitè organitzador 

durant els dies de la fira. 

3. Es necessita la següent informació per a anunciar a cada expositor en la 

plataforma de la fira.  

Enviar al següent correu electrònic comunicacio@artslibris.cat  : 

-De 3 a 5 imatges (format jpg, max.1MB) 

-Vídeos, Gif, etc. de máx 5min cadascun, format mp4 (opcional) 

 

A què es compromet l'editor 
 

- Enviar el material esmentat en els requisits de participació abans del 9 de 

setembre per a la seva programació virtual. 

- Enviar les imatges amb bona qualitat ja que serà la manera de presentar-se 

dins de la plataforma de la fira. 

- Complir amb les gestions i vendes que sol·liciti el públic virtual 

directament als expositors de ArtsLibris. 
 
 
A què es compromet ArtsLibris  

 

- Programació en la plataforma de E-Xhibitions d'ARCO tant dels expositors 

inscrits a la Fira, com de la llibreria en línia o taula comuna. 

- Fer publicitat en xarxes socials i web de ArtsLibris de tots els participants de 

la Fira.  

- Gestionar la venda dels llibres de la llibreria en línia o taula comuna. 

- Assumir les gestions i les despeses d'enviament als clients de la taula 

comuna.  

- Informar l'editorial, institució o artista del total de les seves vendes una 

vegada acabada la fira. El pagament total de les vendes es farà restant el 

30% de comissió, (exclusivament en les vendes de la taula comuna o 

llibreria en línia) mitjançant transferència bancària al compte indicat per 

l'editorial, institució o artista a condició de rebre la factura corresponent. 

 

 

Firma ArtsLibris                                                                      Firma Editorial  
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