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PROJECTE

Més informació

Què és Viblios.cat?
Viblios.cat és el nou portal del llibre i les llibreries
a Catalunya, impulsat pel Gremi de Llibreters de
Catalunya, per crear un espai de trobada de tots els
amants dels llibres i d’informació de les llibreries.

Qui ho impulsa?
El projecte Viblios.cat està impulsat i liderat pel Gremi
de Llibreters de Catalunya, per tal de donar als seus
agremiats tot un seguit de serveis, des d’una perspectiva
de neutralitat comercial, amb una solució d’alt nivell a
un cost molt reduït.

Webs adaptades a les
necessitats de cada llibreria
Al portal Viblios.cat es podran crear webs individualitzades de llibreries. Aquests webs inclouran:

PACK BÀSIC/
•

PACK DE COMERÇ ELECTRÒNIC/

Què pretén?
La revolució digital, la força d’Internet i les noves
tecnologies han transformat diversos sectors relacionats
amb continguts culturals. Un canvi que ha arribat
al sector del llibre que s’ha de posicionar per donar
resposta a les noves demandes.
Les llibreries, un dels principals protagonistes del sector
i actors claus en la cadena del llibre, s’han d’adaptar a
les noves necessitats. Per una banda, han de fer una
aposta clara per la xarxa i les noves tecnologies, amb
la construcció de llibreries virtuals, i per una altra, han
d’endinsar-se en el nou mercat del llibre digital.

Botiga de venda on-line de llibres físics. Inclou en
el pack bàsic:
Domini propi
Disseny de la botiga a triar a partir de tres plantilles
predissenyades existents
• Implementació del cistell de la compra
• Creació de correu electrònic
•
•

ALTRES SERVEIS/
Qualsevol d’aquests serveis complementaris es
podran afegir als packs anteriors, a triar per cada
llibreria:

Què s’hi trobarà?
Viblios.cat és un portal del llibre i de llibreries a
Catalunya on s’hi trobaran els següents serveis:
NOTÍCIES del món del llibre i les llibreries actualitzades

•
•
•

RECULL DE TOTES LES LLIBRERIES CATALANES, amb les
seves dades completes de contacte i localització, amb
cercador geogràfic i enllaç al web de cada establiment

•

PORTAL DE COMERÇ ELECTRÒNIC. Del portal
Viblios.cat penjaran els webs de comerç electrònic
(venda) de llibres físics de les llibreries que
s’associïn. A més, també s’enllaçarà amb els webs de
les llibreries ja existents

•

UNA PLATAFORMA D’INTEGRACIÓ DE LLIBRES
ELECTRÒNICS per a les llibreries

Web corporativa de presentació de la llibreria
(qui som, on estem i quins serveis donem). A
triar segons unes plantilles predissenyades, sense
solució de comerç electrònic.

•
•
•
•
•
•

Agenda
Blog/mòdul de notícies
Eines de participació 2.0 (comentaris, valoracions,
opinions, etc.)
Butlletí electrònic i subscripció
Connexió amb xarxes socials
Mòdul de llibres recomanats o vinculats
Llistat de més venuts
Altres sistemes de pagament (Paypal, Google
Checkout...)
Importació del catàleg automatitzat des de Dilve
Connexió amb programes de gestió de les
llibreries (Galatea, Trevenque)
Disseny d’imatge corporativa / logo personalitzat

