
 

LIVRO  DESTAQUE 
 
 
 

www.livrodestaque.com.br  

 Introdução 
 Você publicou seu livro e agora quer divulgá-lo? Este é o lugar certo. 
Oferecemos dois pacotes e nossos serviços englobam divulgação via Twitter, 
Facebook, Blogs, Sites, disparo de e-mails e entrevista com o autor. Sabemos da 
necessidade do autor ou editora na divulgação dos seus livros. Esta ferramenta visa 
destacar livros dos mais variados gêneros, de maneira rápida, fácil, econômica e com 
quem realmente entende do assunto. 
 

 Administração do “Livro Destaque” 
 Quem administra o "Livro Destaque"?  
O livro destaque foi criado e é administrado pelo escritor e ativista cultural Ademir 
Pascale. Confira sua biografia completa: http://www.odesejodelilith.blogspot.com.br/p/o-
autor.html  
 

 Quem pode divulgar no Livro Destaque? 
 Todo autor ou editora pode divulgar seu livro no “Livro Destaque”, basta 
escolher o plano mais adequado as suas necessidades. 
 

 Redes Sociais e Meio Digital 
 O meio digital é o mais rápido para atingir o seu público alvo de maneira 
rápida e eficaz: seus potenciais leitores. Divulgaremos o seu livros via e-mail, redes 
sociais, sites e blogs, além de destacá-lo por alguns dias nos "Livros Destaque", na 
lateral esquerda do nosso site. Conheça os nossos pacotes divulgação e veja como os 
nossos preços são super acessíveis. 

 
 
 

  



Conhecendo nossos Pacotes 
 

 Pacote Master 
  
 • 02 Tweets para + de 35.000 seguidores no Twitter 
 Daremos 02 Tweets durante 02 dias para mais de  35.000 seguidores 
 Criaremos um post sobre o seu livro + link com até 144 caracteres 
 Os Tweets serão enviados pelo endereço: www.twitter.com/ademirpascale   

 
 • Propaganda do seu livro em 5 blogs 
 Divulgaremos o seu livro em 05 blogs diferentes. São eles: 
  

 

BLOG 
FÁBRICA DE ESCRITORES 

 
Endereço: 
www.fabricadeescritores.blogspot.com  
 
Tipo de divulgação: Post do seu livro com 
capa, sinopse, ficha técnica mais links ou e-
mails necessários. 
 
Duração do post: Permanente 

 

 

BLOG 
O DESEJO DE LILITH 

 
Endereço: www.odesejodelilith.blogspot.com  
 
Tipo de divulgação: Post do seu livro com 
capa, sinopse, ficha técnica mais links ou e-
mails necessários. 
 
Duração do post: Permanente 

 



 

BLOG 
MUSEU DA LITERATURA FANTÁSTICA 

NACIONAL 
 

Endereço: 
www.museudaliteraturafantastica.blogspot.com.
br 
 
Tipo de divulgação: Publicação da capa do seu 
livro + link para venda na lateral direita do blog. 
 
Duração do post: Até 3 meses 
  

 

 

BLOG 
BRILHO DE ESTRELA 

 
Endereço: www.brilhodeestrela.blogspot.com  
 
Tipo de divulgação: Post do seu livro com 
capa, sinopse, ficha técnica mais links ou e-
mails necessários. 
 
Duração do post: Permanente 

 

 

BLOG  
PERDENDO A CABEÇA 

 
Endereço: 
www.perdendolacabeca.blogspot.com  
 
Tipo de divulgação: Post do seu livro com 
capa, sinopse, ficha técnica mais links ou e-
mails necessários. 
 
Duração do post: Permanente 

 

  

 
 
 



 • Propaganda do seu livro em 2 sites 
 Divulgaremos o seu livro em 02 sites diferentes. São eles: 
  

 

SITE 
DIVULGA LIVROS 

 
Endereço: www.divulgalivros.org  
 
Tipo de divulgação: Publicação da capa do seu 
livro, nome do autor, editora, preço + link para 
venda. A publicação é feita na página principal 
(home) do Divulga Livros. 
 
Duração do post: 3 meses 

 

 

SITE 
PORTAL CRANIK 

 
Endereço: www.cranik.com  
 
Tipo de divulgação: Publicação em texto com a 
notícia do seu livro + link necessário no canal 
“Notícias Culturais”, na página principal (home) 
do Portal Cranik. 
 
Duração do post: 30 dias 

 

 • Post para + de 1.600 amigos no Facebook 
 Faremos 01 post no Facebook com capa, sinopse, ficha técnica + 
link do seu livro.  
 Acesse: http://www.facebook.com.br procure por Ademir Pascale  

 
 • Disparo para + de 800 e-mails 
 Enviaremos 01 newsletter divulgando o seu livro para + de 800 e-
mails selecionados de blogueiros, leitores e sites culturais. 

 
 • Entrevista para o Portal Cranik 
 Faremos uma entrevista com o autor com perguntas pertinentes a 
obra e trabalhos literários. Veja dois exemplos das nossas entrevistas nos 



links: www.cranik.com/entrevista204.html e www.cranik.com/entrevista202.html  

 
 VALOR DO PACOTE MASTER:  
 R$ 100,00 (pagamento à vista através de depósito 
bancário. Banco Bradesco) 

 
  
 

 Agência: 1449 – 4 
 Conta Poupança: 1006770 – 7 
 Ademir Pascale 
 R$ 100,00 - (referente ao Plano Master) 
 
 Depois do depósito, acesse a página: 
www.livrodestaque.com.br/formulario.htm e preencha os dados do livro, do autor e 
confirmação do depósito. Solicitaremos também a imagem da capa do 
livro. Após recebermos os dados necessários do livro e autor e dados da 
confirmação do depósito, iniciaremos o processo da divulgação em até 24 
horas. 
 Dúvidas, escreva para: contato@livrodestaque.com.br  

 
____________________________________________ 

 
 Pacote Light 
  
 • 01 Tweet para + de 35.000 seguidores no Twitter 
 Daremos 01 Tweet para mais de  35.000 seguidores 
 Criaremos um post sobre o seu livro + link com até 144 caracteres 
 O Tweet será enviado pelo endereço: www.twitter.com/ademirpascale 
 
 • Post para + de 1.600 amigos no Facebook 
 Faremos 01 post no Facebook com capa, sinopse, ficha técnica + 
link do seu livro.  
 Acesse: http://www.facebook.com.br procure por Ademir 



  
 • Propaganda do seu livro em 1 site 
 Divulgaremos o seu livro em 01 site:  

 

SITE 
DIVULGA LIVROS 

 
Endereço: www.divulgalivros.org  
 
Tipo de divulgação: Publicação da capa do seu 
livro, nome do autor, editora, preço + link para 
venda. A publicação é feita na página principal 
(home) do Divulga Livros. 
 
Duração do post: 3 meses 

 

 • Propaganda do seu livro em 1 blog 
 Divulgaremos o seu livro em 01 blog: 
  

 

BLOG 
FÁBRICA DE ESCRITORES 

 
Endereço: 
www.fabricadeescritores.blogspot.com  
 
Tipo de divulgação: Post do seu livro com 
capa, sinopse, ficha técnica mais links ou e-
mails necessários. 
 
Duração do post: Permanente 

 

 VALOR DO PACOTE LIGHT:  
 R$ 60,00 (pagamento à vista através de depósito 
bancário. Banco Bradesco) 
 

 
  
 



 Agência: 1449 – 4 
 Conta Poupança: 1006770 – 7 
 Ademir Pascale 
 R$ 60,00 - (referente ao Plano Light) 

 
 Depois do depósito, acesse a página: 
www.livrodestaque.com.br/formulario.htm e preencha os dados do livro, do autor e 
confirmação do depósito. Solicitaremos também a imagem da capa do 
livro. Após recebermos os dados necessários do livro e autor e dados da 
confirmação do depósito, iniciaremos o processo da divulgação em até 24 
horas. 
 Dúvidas, escreva para: contato@livrodestaque.com.br  

 
____________________________________________ 

 
Divulgação via Twitter 

 
 Tweet do seu livro 
  
 • 01 Tweet para + de 35.000 seguidores no Twitter 
 Daremos 01 Tweet para mais de  35.000 seguidores 
 Criaremos um post sobre o seu livro ou sobre o autor + link com até 
144 caracteres 
 O Twitte será enviado pelo endereço: www.twitter.com/ademirpascale 

  

  
 
 

 Agência: 1449 – 4 
 Conta Poupança: 1006770 – 7 
 Ademir Pascale 
 R$ 20,00 - (referente 01 Twitte) 
 OBS.: para + Twittes, é só acrescentar R$ 20,00 por Twitte 
  
 Depois do depósito, escreva para: contato@livrodestaque.com.br 



 No mesmo e-mail, envie o texto + link para o Tweet com até 144 
caracteres. Informaremos o dia e horário que veicularemos o Tweet 


