


Reaquecer e gerar um movimento único das 

maiores livrarias do país para retomar a 

conexão com o livro e as lojas físicas.

Vamos repetir o movimento do final de 2018, 

agora com mais livrarias participantes!

OBJETIVO



ARTE / LOGO



ATIVAÇÕES | TODAS JUNTAS

Troca das covers e fotos de perfil de todas as livrarias em todas as redes sociais ao mesmo tempo 

Essa ação conjunta gerará impacto e mostrará que estamos todas juntas, com as lojas abraçando o movimento em prol do 

livro. Junto com a imagem de perfil, usaríamos texto-manifesto, posicionando as livrarias sobre a ação.

Opção 1:

Imagem de perfil 

com espaço para 

a livraria incluir 

seu logo.
Exemplo Saraiva 

na imagem ao lado.

Opção 2:

Imagem de perfil 

genérica, sem 

espaço para 

logo.



ATIVAÇÕES | TODAS JUNTAS

MANIFESTO

A livraria é tua casa, as portas estão abertas, os braços estão abertos,

as páginas estão abertas, abre tuas asas e voa, abre a cabeça.

Vem ser livre, vem ser livro, vem ser alegria, sabedoria,

conhecimento, uma ideia, um sonho,

vem ser tudo o que a imaginação permitir.

A livraria é um cais, um porto seguro, vem e ancora teu barco.

Vem agora, sem demora. Vem pra livraria.



ATIVAÇÕES | TODAS JUNTAS

Criação de frame no Facebook para que os fãs possam aderir ao 

movimento

A ideia é que as livrarias sejam só o começo, convidando fãs, editoras, autores e 

todos que quiserem se juntar à mobilização. Por isso, disponibilizaremos um frame 

para que os fãs possam aplicar em suas fotos de perfil do facebook. Também 

subiríamos simultaneamente em todas as livrarias um post explicando como aderir.



ATIVAÇÕES | TODAS JUNTAS

Obs: Release enviado junto ao pack de imagens

Release para imprensa

Fazer uma ativação a partir da assessoria de imprensa de todas as livrarias com um release único divulgando a ação para 

os principais colunistas de literatura, marketing e veículos digitais.



ATIVAÇÕES | TODAS JUNTAS

Ação Declaração de amor ao livro

Convidaremos nossos clientes para fazer uma declaração de amor ao livro publicamente! Nas lojas, sugerimos que seja 

disponibilizando um espaço para que os clientes possam colar post-its com sua declaração. Nas redes sociais, a ideia é 

fazer um post nos stories com o feature de pergunta ou timeline do Instagram. 



ATIVAÇÕES | PEÇAS DE SUPORTE

A4 explicando o 

#VEMPRALIVRARIA;

A4 explicando a declaração 

de amor ao livro;



ATIVAÇÕES | PEÇAS DE SUPORTE

Post Instagram Imagem de divulgação via 

Whatsapp

E-mail



ATIVAÇÕES | PEÇAS DE SUPORTE

Post Facebook Post Facebook

20% de texto - Patrocinado

Post Facebook – passo a 

passo troca de perfil



ATIVAÇÕES | PEÇAS DE SUPORTE

Header para e-mails ou comunicados internos



RESUMO E PREMISSAS

Lançamento - 2 de dezembro de 2019

• Ação simultânea nas redes sociais com troca de imagem de perfil e cover;

• Lançamento simultâneo de frame para avatar com post explicativo;

• Release para imprensa informando sobre o movimento;

• Espaço em loja para clientes e funcionários declararem seu amor ao livro;

Premissas:

• Sempre utilizar a identidade visual da campanha;

• Quando houver necessidade de listar as livrarias, sempre em ordem alfabética;

• Todas as ativações ligadas a #VEMPRALIVRARIA terem isenção da marca ou a presença de todas;

• Todos os conteúdos em redes sociais tenham no texto a hashtag da campanha.




