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Num ano atípico que forçou muitas pessoas 
a alterarem totalmente suas rotinas e 
superar expectativas, seja no serviço ou em 
casa, extravasar nunca foi tão importante 
como agora.

O setor cultural foi gravemente atingido 
pela pandemia e a Sevai surgiu justamente 
como uma alternativa para dar palco aos 
autores independentes brasileiros.

Realizada de forma totalmente online e com 
mais de 80 escritores participantes a Sevai 
foi um sucesso. Um movimento único na 
cena literária independente e que agora se 
consolida como um portal de notícias e um 
espaço voltado totalmente para a literatura.

A Sevai 2020 em números:

+ de 80 autores
+ de 25 parceiros ativos
19 lives entre os autores
+ de 1,5k de seguidores orgânicos
+ de 2k de visualizações no
canal do Youtube
Divulgações diárias dos livros
dos autores participantes



Após o sucesso do evento, sentimos a necessidade de continuar esse trabalho de uma 
forma que mantivesse a literatura independente em foco de uma maneira consistente. 
O caminho escolhido foi criar um portal exclusivo de literatura  independente, um espaço 
para expor todas as novidades, manter os fãs por perto e também uma plataforma para 
aproximar profissionais das diversas áreas relacionadas a criação de um livro. A Sevai se 
tornou uma grande facilitadora.

O que a Sevai se tornou?



Uma das grandes vantagens de anunciar no site 
da Sevai é saber que o público é 100% de pessoas 
ligadas a literatura independente e que os autores 
estão sempre próximos. Para você que é acessor(a), 
capista, diagramador(a), designer, revisor(a) social 
media, tipógrafo(a) e entre outras tantas áreas, é um 
ótimo local para divulgar o seu nome e ter certeza 
que ele será visto por quem precisa de seus 
serviços de forma direta.

Já pensou em um lugar
para encontrar potenciais
clientes com facilidade?

A
núncios para profi

ssionais



A
núncios para profi

ssionais

Anúncio simples

Ideal para quem está começando a 
trabalhar no ramo editorial, coloque 
um link para contato, e-mail, celular 
e foto. Crie uma base de clientes que 
precisam do seu serviço.

R$19,90 mensal

R$16,90 semestral



A
núncios para profi

ssionais

Anúncio PRO

Ideal para quem já possui experiência 
no ramo editorial, tudo que o anúncio 
simples oferece mais um espaço para 
colocar um banner personalizado.

R$29,90 mensal

R$24,90 semestral



A
núncios para profi

ssionais

Anúncio GRÁFICA

Perfeito para quem possuí uma gráfi-
ca, entre em contato direto com auto-
res independentes e fortaleça ainda 
mais o seu negócio.

R$32,90 mensal

R$27,90 semestral



A
núncios para profi

ssionais

Anúncio BLOG

Ideal para blogs que procuram novas 
parcerias com autores independen-
tes, conheça novos autores e am-
plie a sua rede de contatos.

R$32,90 mensal

R$27,90 semestral



Nós sabemos como é difícil ser um autor(a) 
independente no Brasil. Conciliar o tempo para 
escrever junto com as outras atividades do dia a dia 
é extremamente complicado, além que geralmente 
é você que corre atrás de divulgar suas obras e até 
mesmo de todo o projeto gráfico do livro não é?
A Sevai criou uma série de serviços para facilitar 
a divulgação dos seus trabalhos e fortalecer sua 
imagem como escritor(a).

Ei autor(a) independente, 
que tal deixar o seu 
trabalho mais fácil?

Serviços para A
utores



Serviços para A
utores

Perfil no site

Tenha um perfil no site da Sevai, nele 
você vai poder:
• Colocar os seus livros com
   sinopse e link para compra
• Colocar até três fotos suas
• Um mural de recados para os 
seus fãs

R$49,90 mensal 



Serviços para A
utores

Podcast

Se comunique com os seus fãs atra-
vés de um animado bate papo de 30 
minutos na Sevaicast, o podcast ofi-
cial da Sevai. É o lugar certo para 
contar a sua história ou dos seus li-
vros, é sua hora de brilhar! 

R$149,90



Serviços para A
utores

Pacote de divulgação

Ideal para o(a) autor(a) que busca 
uma plataforma para divulgar o seu 
trabalho, o pacote contém: 
• Um post publi no site e redes
   sociais da Sevai
• Um banner na home do site*
• Um podcast de 30 minutos
• Uma entrevista de brinde!

APENAS R$239,90

*pelo período de 14 dias



Estamos ansiosos para 
ter você em nosso site e 
te ajudar a atingir todos 
os seus objetivos!

contato@sevai.com.br
11 98937-4921
@sevaioficial
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