Xarxa de Llibreries Independents
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Què és Libelista?
Libelista és una plataforma de venda en línia que permet a les llibreries independents oferir els seus
llibres als usuaris digitals. Cada llibreria aporta la informació dels seus stocks, formant un catàleg conjunt
que supera les 750.000 referències. Gràcies a aquest volum, gaudim d’una visibilitat i d’unes condicions
que, si cada llibreria anés per separat, no podria obtenir. La nostra tasca és la de traslladar totes aquelles
coses que passen dins d’una llibreria a un entorn digital.
Els usuaris de la plataforma poden navegar per l’extens catàleg de llibres físics i digitals de Libelista, realitzar la seva comanda i escollir rebre-la al seu domicili o recollir-la a qualsevol de les llibreries de la plataforma. Cada usuari podrà escollir a una de les llibreries de la plataforma perquè rebi part dels beneficis
generats per la seva comanda.
A més d’oferir els seus llibres, les llibreries participants disposen d’una agenda compartida amb la qual poden informar els usuaris de totes les activitats que es realitzin a totes les llibreries de la plataforma d’una
manera clara i organitzada.

Libelista és una xarxa de llibreries
independents que ofereix un servei
de venda online de qualitat i de
proximitat.

Utilitzant la plataforma Libelista,
dones el teu suport a les llibreries
locals i ajudes a mantenir el teixit
cultural de la teva ciutat.

Per últim, Libelista inclou un bloc de continguts on les diverses llibreries de la plataforma comparteixen
les seves recomanacions literàries, propostes temàtiques, entrevistes amb autors, editors, etc. i on els
usuaris trobaran les darreres notícies d’actualitat literària.
Per coordinar tots aquests esforços comuns, Libelista compta amb personal especialitzat i professional
del sector de les llibreries.

www.libelista.cat

L’equip de Libelista està format per
llibreteres i llibreters professionals
que t’atendran personalment, ¡sense algoritmes!
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Com funciona Libelista?
Quan un usuari es registra a Libelista, pot escollir a quina llibreria de la plataforma vol assignar part dels
beneficis generats amb cada comanda que faci. Aquesta decisió no és definitiva, i l’usuari podrà canviar de
llibreria de referència sempre que vulgui, i fins i tot pot decidir escollir una llibreria diferent al finalitzar cada
comanda!
Un cop registrat, l’usuari podrà navegar pel catàleg de Libelista, informar-se de novetats literàries, premis,
seleccions de cada llibreria, afegir títols a una “wish list” pròpia, etc. Un cop l’usuari hagi seleccionat els
llibres que vol demanar, aquest podrà escollir si vol rebre els llibres a un punt d’entrega designat per ell, o
si vol recollir aquests llibres a una de les llibreries de la xarxa.

¡Registra’t a Libelista! Podràs escollir una
de les llibreries associades a la qual donar
suport amb les teves futures comandes.

Navega pel catàleg de Libelista i selecciona els llibres que vulguis afegir a la
teva cistella de la compra.

Finalment, si l’usuari no ha seleccionat una llibreria de referència al procés de registre, podrà decidir a quina
llibreria vol destinar part dels beneficis de la seva comanda.
Un aspecte important de Libelista és que permet una total llibertat a l’hora de demanar els llibres: un usuari pot triar llibres que la seva llibreria de referència no té, i que hauran de sortir d’una tercera llibreria, o pot
decidir recollir la seva comanda a la llibreria que té més a prop de casa, en comptes d’haver de desplaçar-se
fins a la seva llibreria de capçalera. I tot sense haver de pagar cap mena de despesa de gestió! Totes les
llibreries implicades al procés de servei d’una comanda rebran una part dels beneficis generats amb la comanda, depenent del rol que hagin realitzat al procés.
Les llibreries participants en la plataforma no paguen cap mena de quota, Libelista percep una petita part
dels beneficis generats amb cada comanda.

www.libelista.cat

Tria si vols rebre la teva comanda a casa
o passar-la a recollir per alguna de les llibreries de la xarxa.

Si no ho has fet en registrar-te, ara podràs triar a quina llibreria vols destinar
els guanys d’aquesta comanda.
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La nostra història

2012
Un petit gran projecte.
Apareix Liberdrac, un petit
projecte de venta de llibres
digitals per a llibreries a
Catalunya.

www.libelista.cat

2015
Neix Libelista.
Visca!

2018
Ja som 100!
La familia creix.

2019
Nova pàgina web.
Nova etapa.

Liberdrac creix a la resta de
l’estat i afegeix el llibre físic al
seu catàleg. Liberdrac passa
a ser Libelista!

Libelista amplia el seu equip
de treball i comptem amb 100
llibreries associades, el projecte pren embranzida.

Augmentem l’equip i estrenem nova pàgina web, tot
amb l’objectiu d’oferir el
millor servei als usuaris!

Libellista Títol del dossier

Equip i contacte
Informació general: info@libelista.com
Informació de comandes: pedidos@libelista.com
Informació a llibreries: librerias@libelista.com
Telèfon d’atenció al client: 663 293 839 / 935 152 971
Antonio de Marco, coordinador de la plataforma: coordinacion@libelista.com
Laia Benet, responsable de comandes: laia.benet@libelista.com
Raquel Durán, responsable de comunicació: librerias@libelista.com
Elvira Martínez, responsable de comptabilitat: contabilidad@libelista.com
Gerard Almirall, responsable de continguts: gerard.almirall@libelista.com
Entitats col·laboradores:
Gremi de Llibreters de Catalunya
Nube Digital
Transloan
Digital Books
Gestió Cultural S.C.P
Libelista ha estat subvencionada amb diversos ajuts del Ministerio de Cultura y Deporte i de l’Institut
Català d’Empreses Culturals.
Libelista ha estat guardonada el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la Millor Iniciativa Comercial en l’ Àmbit Sectorial del 2018.

www.libelista.cat
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