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Nos bastidores da
"Gangway"
A viagem contada pela tripulação do navio

Este livro foi inspirado por Amanda Correia Freitas dos Santos,
da experiência que passou durante seis anos embarcada. A ela,
juntam-se pessoas incríveis as quais têm muitas histórias
curiosas, de glamour e de suor também, que merecem ser
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compartilhadas e eternizadas.

O propósito desta obra é levar o leitor a conhecer os bastidores
do navio. Uma viagem literária surpreendente e repleta de
curiosidades que vão muito além de um cruzeiro marítimo.

Os os autores convidados a participar deste livro foram
escolhidos por Amanda.
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ESPECIFICAÇÃO DE CADA
CAPÍTULO
▪Formato do livro 16 x 23 cm
▪ Número Aproximado de páginas entre 170 e 200 páginas (a depender da quantidade de
participantes).
▪ Serão escolhidos de 15 a 25 profissionais que tenham trabalhado como tripulantes de navios de
cruzeiro.
▪ O espaço, em média, por autor é de 6 a 8 páginas, frente e verso, incluindo texto e foto.
▪O autor terá um espaço para promover o seu trabalho atual, contatos e redes sociais, em um

texto que deve ter aproximadamente 800 caracteres, passando deste numero será solicitada a
redução.
Cada capítulo deverá ter em média de 5 laudas de 25 linhas cada, em Arial 12 . Passando deste
número será solicitado redução.
. O autor deve inserir uma foto sua tirada no navio para ilustração de seu capítulo. Esta foto deve
ter, no mínimo 300kb e deve conter a data. (sem identificar o navio)
Assim que seu material for recebido por nossa equipe na data que será estipulada, ele passará
por uma revisão e avaliação editorial, caso necessário informaremos a autora sobre ajustes.
O material somente seguirá para a gráfica com a aprovação do autor convidado.
Nossa noite de autógrafos oficial será realizada em São Paulo em uma livraria com
visibilidade nacional.

▪
▪
▪
▪

Êxito

Editorial

2020

SUA
HISTÓRIA
FARÁ MUITA
GENTE
VIAJAR
R$ 45,00

Valor de capa sugerido

Até 8 de novembro de 2020
Entrega do capítulo: Até 20 de novembro de 2020
Mês previsto para lançamento: Abril de 2021
Data para inscrição:

PRAZOS

A Êxito Editorial e sua equipe de jornalistas, designers e revisores
vão assessorar você desde o início com atenção individual para
que o seu texto seja publicado com a melhor qualidade editorial.
Seu material receberá feedback, edição e orientação para
ajustes, se necessário.

Processo de produção
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Entrega dos seus 40 livros
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na editora e divulgação da
data de lançamento virtual
e em livraria de São Paulo.
Entrega de banners de
divulgação, capa
Facebook, convites e
assessoria de imprensa.

VALOR DO PROJETO
R$1.500,00, que pode ser dividido no
cartão de crédito em até 10 parcelas*.
Cada autor pagará o valor de

O valor poderá ser parcelado pelo PagSeguro ou no cartão de crédito (em até 3 parcelas sem
juros, ou em mais parcelas acrescidas das taxas).*
Este valor será é o único a ser pago para participar deste projeto, e inclui: 40 exemplares do livro,
que você poderá retirar na editora.
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