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Bem-vindo ao nosso time #DracoSpirit! Neste pequeno manual vamos 

enumerar nosso acordo de boa vizinhança, para a parceria ser ainda melhor para ambos os 

lados. Vamos lá? 

A Editora Draco publica somente obras originais e exclusivas. Gostamos de 

explorar o imaginário BR e apoiamos os novos autores! Por isso, publicamos livros de 

diversos gêneros – da fantasia ao chick-lit, da ficção científica ao romance –, antologias de 

contos, Contos do Dragão (a maior coleção de contos em e-book do Brasil!), mangás e 

quadrinhos, tudo exclusivamente nacional. Queremos blogs com esse perfil, que tenham 

muita energia, amem nossa literatura e apoiem de coração os autores brasileiros. Prontos? 

Nossa política de parcerias consiste em receber de braços abertos (ou seriam asas?) 

todos os blogs literários, canais do YouTube, Instagrams literários e qualquer forma de 

expressão dos leitores! Não estamos interessados em seguidores, mas sim na sua energia e 

paixão pela literatura. Isso significa que todos os inscritos serão aceitos na nossa 

parceria! As inscrições estão abertas a partir de 15 de fevereiro e terminam em 31 de 

março, através desse formulário. Lembrando que todos os blogs inscritos nesse período 

serão nossos parceiros. Para entender melhor como as parcerias funcionarão, leia as 

regras abaixo: 

 

— Para validar a parceria após a inscrição, é solicitado que o selo da parceria (baixe 

aqui), com link para o site da Editora Draco, esteja em local visível na página inicial do 

blog, além de uma postagem de apresentação da parceria, falando um pouco da editora e 

suas obras, ou ainda um post com os lançamentos mais recentes. Visite o site da Draco e 
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confira nossos lançamentos. Todas as informações das obras estão disponíveis no 

site. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para dracoparceiros@gmail.com; 

— Ao se inscrever na parceria, seu e-mail automaticamente será adicionado à nossa 

mailist. Isso significa que você receberá todos os nossos lançamentos, novidades e 

promoções por e-mail (caso não receba as mensagens, adicione o e-mail 

dracoparceiros@gmail.com à sua lista segura e/ou verifique sua caixa de spam). Aceitar 

ser nosso parceiro implica em aceitar receber nossos e-mails. Você poderá pedir a 

qualquer momento para ser removido da nossa mailist, mas isso implicará em também 

desistir da parceria; 

— Os parceiros serão convidados a participarem de ações pontuais da 

Editora Draco, de acordo com o direcionamento de seu blog. Para tanto, na inscrição serão 

questionados seus gêneros favoritos de leitura. Portanto, se você selecionou “quadrinhos”, 

é provável que seja convidado a participar de algumas ações da Dracomics; 

— Concentramos nossos esforços de parceria em ações de e-books, 

especialmente em parceria com a Amazon, mas também pontualmente com as lojas da 

iBooks e da Kobo. Ocasionalmente serão realizadas ações com títulos físicos e/ou provas 

de livros e quadrinhos, mas a grande parte das ações é focada em e-books; 

— Aos parceiros não será permitida a solicitação de livros, o material que 

temos disponível para os parceiros será informado e trabalhado em cada uma das ações que 

terão regras e prazos a serem respeitados; 

— Os parceiros terão direito a descontos na compra de livros e/ou quadrinhos 

através do site da Editora Draco: 30% com frete incluso para um livro, 40% com frete 

incluso para dois ou mais; 

— A parceria tem duração de um ano, podendo ser estendida de acordo com as 

datas das próximas inscrições. Após esse período, terão início novas inscrições. Os antigos 
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parceiros também poderão renovar a parceria, se assim desejarem, mas é obrigatório se 

inscrever novamente e atualizar seu cadastro para continuar nosso parceiro. 


