Libelista es presenta

Què és Libelista?
El futur de les llibreries independents passa per la col·laboració i el treball en equip i és en
aquest context on neix l’aposta de Libelista. Crear un entorn online comú que pugui visualitzar
l’imprescindible treball de prescriptor de les nostres llibreries i, a més a més, posar a la seva
disposició eines comercials eCommerce de primer ordre.

Les llibreries acompleixen en el seu entorn un servei insubstituïble: creen comunitat i mantenen
viu el teixit cultural. Els llibreters i llibreteres asseguren l’accés dels lectors a llibres de tota
classe que no sempre tenen el mateix grau de visibilitat a les grans superfícies. Això fa d’ells
l’últim baluard de la bibliodiversitat.
Libelista neix amb la vocació de potenciar i amplificar el valor de la llibreria de proximitat, de
connectar els llibreters amb el seu entorn lector online.

Els usuaris lectors, cada cop més acostumats a comprar en l'entorn de les xarxes i Internet,
tenen en Libelista un instrument molt útil, que capta el seu interès i que els ofereix una varietat
d’opcions per adquirir llibres sense haver d’abandonar els beneficis que ofereix el comerç local.

Libelista és una plataforma de venda online de llibres, en format paper i digital, en la qual
les llibreries de proximitat perceben un percentatge de les vendes que es generen. En el
procés de compra, l’usuari s’ha de vincular a una llibreria associada a Libelista i serà
aquesta llibreria la que rebrà una part de l’import de la venda.

Libelista ofereix als seus usuaris l'enviament a domicili, recollida a botiga, rapidesa i agilitat en
el servei, capacitat de servir comandes especialitzades i possibilitat d’accedir a un ampli
catàleg d’eBooks.
Libelista té la capacitat per competir amb qualsevol altra plataforma de venda de llibres online.

Indie Bound (EUA), Tolino i GenialLokal (Alemanya), GoodBook (Italia), Hive (Regne Unit),
són referents de Libelista al món. Tots aquests projectes tenen en comú la seva aposta per
dinamitzar i crear una xarxa entre les llibreries de proximitat.
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Els números de Libelista


140 llibreries associades: 45 llibreries de Catalunya i 95 de la resta d'Espanya



180.000 visites a la plataforma. El 69% es connecta des de l'ordinador, el 23% des del
mòbil i el 8% des de tauletes.



4.850 usuaris registrats, el 28% ja ha comprat a través de la plataforma



El 59% dels usuaris són homes i el 41% dones



1.523 comandes realitzades des de primers d'any



30,5% de compres en format paper i 69,5 en format digital



18,45 € preu mitjà de compra

El comportament dels usuaris de Libelista
Els usuaris de Libelista utilitzen, més habitualment, la plataforma entre les 11.00 h i les 13.00 h
i entre les 17.00 h i 19.00 h. Habitualment en dies laborables.

Les puntes més altes de compres se situen en les mateixes franges que les llibreries físiques,
això és, en campanyes específiques com ara Sant Jordi.
Per edats, els usuaris més actius a Libelista són els de la franja de 35 - 44 anys (27,88%), les
franges de 25 - 34 anys i 45 - 54 anys, se situen en un mateix percentatge (17,7%) i cal
destacar la franja de més de 65 anys (11,89%).

Per ciutats, els usuaris més actius són els de Barcelona (25,4%), seguits per Madrid (15,2%).
La resta de ciutats se situen totes per sota del 10%.
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El mapa de Libelista
Les llibreries associades a Libelista s'ubiquen a les províncies de:


Albacete



Alacant



Astúries



Badajoz



Barcelona



Bizkaia



Burgos



Cadis



Cantàbria



Catalunya Nord



Còrdova



Conca



Girona



Granada



Huelva



La Rioja



Lleida



Lugo



Madrid



Navarra



Sevilla



Tarragona



Toledo



València.

Podeu consultar totes les llibreries que formen part de Libelista a:
www.libelista.com/ca/llistat-de-llibreries
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L'equip de Libelista

L’equip que lidera Libelista està format per un grup de persones amb gran experiència en el
sector del llibre i que, per sobre de tot, treballen per tal d’oferir una xarxa de llibreries cada cop
més completa i per donar un servei a l’usuari final el més òptim possible.

El projecte Libelista és una iniciativa de:

.

Material addicional inclòs


Imatge corporativa de Libelista



Imatge il·lustrativa de Libelista



Web: www.libelista.com y www.libelista.com/ca



Contacte: Àurea Juan i Gerard Altés.
Telf: 663293839
aurea.juan@libelista.com, gerard.altes@libelista.com

www.libelista.com

