
L’esdeveniment de referència deL 
sector deL LLibre en espanyoL 
es presenta en una edició 
renovada
Una mostra clau, promoguda per la Federació de Gremis 
d’Editors d’Espanya, que aglutina una àmplia oferta de ne-
goci, coneixement i networking adaptada a les necessitats 
actuals de la indústria del llibre.

cita anuaL deL sector 
de parLa Hispana 
+500 compradors 
Fira de Barcelona i Liber s’asseguren l’assistència de
més de 500 compradors i prescriptors decisius, a través 
dels Programes de Compradors i de Prescriptors i en 
una Missió Inversa de Bibliotecaris d’Estats Units.

trobada orientada 
a L’eXportació 
70 paÏsos

El programa de compradors reunirà centenars de llibreters 
i distribuïdors de més de 70 països i un gran nombre de 
prescriptors de llibres en espanyol.

eL punt de trobada que reuneiX a 
Les principaLs empreses 
+300 eXpositors
• Editorials
• Distribuïdors
• Empreses d’arts 
  gràfiques
• Proveïdors

• Multimèdia i 
  edició digital
• Associacions
  professionals

• Empreses de 
  serveis
• Agents literaris

amb tot eL suport institucionaL i 
eLs miLLors mitjans
Liber, com a gran esdeveniment editorial, compta amb el
suport de les principals administracions, institucions
culturals i entitats del sector, així com d’una important 
campanya de promoció, difusió, publicitat i
captació per atreure el millor perfil de visitant.

voL formar part de Liber?
participi com a eXpositor
contacte comercial: 
Núria Casademont 
ncasademont@firabarcelona.com 
Tel.: 93 233 2882

més informació en www.liber.es
Tel.:  902 233 200 
Mail: liber.ventas@firabarcelona.com

La cita imprescindibLe per a miLers 
de professionaLs de 70 paÏsos 
+ 10.000 visitants
• Editors
• Distribuïdors
• Autors
• Bibliotecaris

• Llibreters
• Agents literaris
• Traductors
• Docents

• Professionals de    
  les arts gràfiques
• Periodistes
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sectors destacats 
Obert a tots els àmbits del món editorial, tindran 
especial atenció els continguts digitals, els nous 
editors, l’autoedició i els agents literaris.

impuLs de La Zona digitaL 
La Zona Digital s’ha consolidat com una gran oportunitat de 
negoci per a les empreses que ofereixen productes i ser-
veis tecnològics aplicats a la indústria del llibre. Enguany es 
presenta amb un disseny renovat i unes tarifes de participació 
molt atractives.

Zona de L’autor 
Els autors independents podran saber més sobre les possi-
bilitats de l’autoedició, els serveis i les eines que tenen al seu 
abast.

Liber micro 
Petites editorials i empreses comptaran amb 
un micro espai per agendar reunions amb 
compradors i visitants del saló.

i nous sectors 
Estem treballant per oferir-li nous 
sectors i activitats com

Zona serveis d’impressió
Zona agències LiterÀries
Zona audiovisuaL i de videojocs

barceLona
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