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Aprofita Liber per a reactivar les vendes i exportacions d'enguany 

Liber llança la seva convocatòria per al proper mes d'octubre amb el principal objectiu de 
contribuir a reactivar el negoci editorial i les exportacions del llibre en espanyol en 

l'actual context.  

Aprofita les oportunitats de negoci i networking que genera la fira per a impulsar les 
teves vendes i contactar amb agents literaris, distribuïdors, llibreters, bibliotecaris i 

prescriptors nacionals i internacionals, entre altres professionals de la cadena de valor 
del llibre.  

   

A Liber 2020... 

· Celebració amb la màxima seguretat i prevenció. Fira de Barcelona 
compta amb un protocol de mesures anticovid, elaborat amb la consultora Aon i 
l'assessorament de l'Hospital Clínic, per a garantir a expositors, visitants, 
proveïdors i treballadors un entorn segur per a la celebració física de 
l'esdeveniment. Més informació aquí.  

· Programa híbrid de compradors. Es combinaran les reunions i trobades de 
negocis de la fira amb una agenda d'entrevistes on-line per a compradors i 
prescriptors que no puguin viatjar a Barcelona. Aquest format híbrid amplia 
l'abast, arribant a un nombre més gran de professionals, i les oportunitats en 
mercats exteriors.  

· Jornades Professionals. Un interessant programa de conferències, taules 
rodones i activitats formatives per a prendre el pols al mercat editorial i abordar 
conjuntament reptes i tendències sectorials post-pandèmia. Alguns dels 
continguts es difondran on-line.  

· Ofertes en contractació d'espai: Beneficia't d'un 5% de descompte per 
pagament avançat fins al 17 de juliol.  

Núria Casademont, la nostra gestora comercial, està a la teva disposició per a 
informar-te sobre com participar. Consulta les opcions de participació o 
contacta directament per a una proposta personalitzada.  

Tel. 93 233 2882 - ncasademont@firabarcelona.com 

   

    

Programa de Compradors Internacional ampliat 

La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) ha convidat a 607 empreses a participar 
en el programa de compradors de Liber20, gairebé un 30% més respecte a la passada edició. 
Enguany s'inclou la possibilitat de realitzar entrevistes de negoci en format físic i on-line amb 

els convidats. A més, la FGEE està gestionant el Programa de Prescriptors-PICE i la Missió 
de Bibliotecaris dels Estats Units.  
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