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SABEMOS QUE TODO AUTOR
QUANDO TERMINA UM LIVRO,

SAI EM BUSCA DE FORMAS
PARA PUBLICÁ-LO.

QUA L  É  A  FORMA  DE  PUB L I C AÇÃO  DA
HOPE ?

Na Hope trabalhamos com 2 formas:

A chamada Tradicional e a Custeada pelo autor. 

Calma que vou explicar cada uma delas. 

 

Na forma Tradicional, os originais são recebidos em datas pré-

estabelecidas e divulgadas em nossas mídias.

Os editais para essa modalidade sai 1x ao ano.

Nesse processo o autor não tem custo algum (custo 0) para a
produção do livro, porém ele tem algumas obrigações:

* Tem meta de pré-venda;

* Tem contrato de 18 meses;

* O e-book fica com a editora;

* Não atingida a meta de pré-venda, o autor tem a obrigação de
adquirir os livros que faltam para atingir a meta;

* Os pagamentos ao autor são de 10% do preço de capa para os
livros físicos e 30% para os livros digitais;

* O autor ganha 5 exemplares de cortesia;

* O autor poderá adquirir livros da editora (inclusive os seus)

com 20% de desconto;



E COMO É A FORMA PAGA?
É  D I F E R EN T E  DE  TUDO  O  QUE  VOCÊ
J Á  V I U  OU  J Á  RECEBEU  PROPOS TA !

* O recebimento para essa modalidade é o ano todo;

* Você envia para nós via formulário que está em nosso site, na
aba PUBLIQUE; 

* Um assistente irá avaliar seu original e te enviar juntamente
com a tabela de avaliação e considerações;

* Caso aprovado você recebera 4 orçamentos, sendo de 50 e
100 exemplares e tipos de papéis;

* Não há contrato de permanência. O contrato é sobre o pacote
contratado;

* O autor quem define preço de venda e a quantidade de livros
que ficará para a venda via editora; 

* Caso ele não queira que a editora faça a venda, ele fica com
todos os livros e vende como quiser; 

* O e-book é do autor;
* Caso ele queira reimpressão, pode pedir a partir de 30

exemplares;

 

Ou seja, se você paga, os livros são seus e não da editora.

É a mobilidade da independência com todo o suporte editorial. 
 

Ah, o assistente editorial fica sendo o tutor do autor durante
todo o processo de publicação. 



AINDA NÃO ESTÁ
CONVENCIDO?

AQU I  VA I . . .

* Todos os nossos livros têm um trabalho gráfico impecável,
sendo elogiado por 9 a cada 10 Blogs literários;

* Todos os livros vão com laminação brilho ou fosca, ficando a
critério do autor;

* Todos os livros vão com folha de rosto COLORIDA  e PÁGINA
DE AUTÓGRAFOS exclusiva; 

* A diagramação é trabalhada e única;

* O autor tem contato direto com o marketing da editora;

* Todos os livros vão com faixa indicativa na contracapa; 

 

Se tudo isso ainda não te convenceu...



QUER SABER O QUE
PUBLICAMOS?

A  HOPE  T RABA LHA  COM  OS  S E LO S
ED I TOR I A I S

Poése: Poesias, Poemas, Cartas, Crônicas e Contos;

 

Hope: Romance, Drama, Comédia, LGBTQI+, Sick-lit, Policial,
Ficção cientifica, Distopia, Romance de época e Chick-lit;

 

Hope Hot: Eróticos e New Adult;
 

Hope Kids: Infantil;
 

Retro Books: Infantojuvenil;
 

Harpia: Fantasia;

 

Obscurus: Terror, Horros, Pós terror e Thillers; 

 

Hope Comics: HQ's e Mangás

Ou seja, aqui temos uma tribo certa para você!



APOSTO QUE TE CONVENCI
AGORA  É  SÓ  PREPARAR  S EU  BOOK

PROPOSA L  E  NOS  ENV I AR

Siga essas dicas de como montar um

1- Descrição: Quais são os temas que o seu livro aborda? Quais
os conflitos, ideias...

 

2- Sinopse: A sinopse é o texto comercial, aquele o qual o leitor
terá o primeiro contato. Deve ser chamativo e elementos que

façam o público querer o seu livro;

 

3- Público alvo: A quem seu livro se destina? Quem você quer
alcançar?

 

4- Razões pelo qual seu original é publicável: Aqui é a hora de
você defender a sua ideia, dizer o que a difere das demais;

 

5- Especificações técnicas: Qual o número de palavras, páginas
e capítulos. A história é única ou faz parte de uma série?

 

6- Resumo: Deve conter no máximo 3 mil caracteres. No texto
deve conter os principais pontos da história. Não tenha medo

de nos dar spoiler.
 

7- Biografia e credenciais do autor: Diga quem você é. mande
uma breve biografia nos contando se participou de feiras,

bienais, se ganhou algum concurso, se está em alguma editora,

se já tem algo publicado... Queremos conhecer você!

 

8- Redes sociais: Facebook, Instagram, Skoob... 



AH, FALTOU ALGUMAS
INFORMAÇÕES

PRAZO  DE  RE S POS TA ,  FORMA  DE
PAGAMENTOS . . .

Aqui estão

* Nosso prazo de resposta é de até 60 dias. (Salvo em editais
para publicações tradicionais - vide edital quando aberto)

 

* Nossa proposta quando enviada, tem prazo de 15 dias para
aceite. Após isso consideramos a proposta declinada;

 

* Nossa forma de pagamento
 

12X cartão via PagSeguro (taxas administrativas do site)

5X no boleto sem juros
12X no boleto com juros

À vista com desconto no depósito
 



ESPERAMOS TE VER POR
AQUI

NOS  S I GA  EM  NOSSA S  REDE S  SOC I A I S

Para saber mais sobre os títulos e autores
da EDITORIAL HOPE

 

Visite o site www.editorahope.com
e curta nossas redes sociais.

 

Além de informações sobre os próximos lançamentos
você terá acesso a conteúdos exclusivos e poderá participar

de promoções e sorteios.

 

 

facebook.com/editorialhope
twitter.com/editorialhope

instagram.com/editorahope
skoob.com.br/editorialhope

 http://editorahope.blogspot.com.br
 

Se quiser receber informações por e-mail,
basta se cadastrar diretamente no nosso site.

 


