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Quem somos?

Você pode começar postando em nosso site. Aqui está um link que você pode ler antes
de abrir um novo livro em nosso site: www.buenovela.com

Temos leitores de toda parte do mundo com que buscam por histórias interessantes em
nossa plataforma e, até agora, temos mais de 1 milhão de usuários ativos. Como há
muitos falantes de português entre eles, estamos procurando histórias escritas em
português para lhes oferecer.

Seja nosso escritor

Obrigado pelo seu interesse em nós.

Você pode começar a publicar seus livros em nosso site. Você pode se registrar como
nosso autor e em seguida poder carregar suas histórias em nossa plataforma e aguardar
a revisão de nossos editores.

No site da Buenovela, poderá ver o botão "solicitar contrato"ao lado de sua historia, faça
um click para que tenhamos acesso a tua solicitação e tenhamos acesso as suas
informações , em seguida o nosso editor entraá em contacto consigo num prazo não
superior a duas semanas.

Lembre-se de que quanto mais conteúdo for publicado, maior será a possibilidade de
ganhar um contrato.
Divirta-se escrevendo ~

Tipo de cooperação

-Exclusivo ：Oferecemos um contrato exclusivo com 50% de participação nos lucros,
além de um bônus mensal de até $ 200 dependendo da frequência de publicação e do
número de palavras escritas. Um contrato exclusivo significa que seu romance não pode
ser publicado em outras plataformas.

-Não exclusivo ：Oferecemos um contrato não exclusivo com 50% de participação nos
lucros, um contrato não exclusivo significa que seu romance também pode ser publicado
em outras plataformas.

-Compre de uma vez：Se você tem uma história finalizada, podemos comprar sua
história de uma vez com um contrato de exclusividade, calculamos seu benefício pela
quantidade de palavras e pela qualidade do conteúdo.

Sinta-se à vontade para entrar em contato com este e-mail andrade@goodnovel.com se
tiver mais perguntas. Além disso, você encontrará outros autores com ideias semelhantes
em nossa comunidade. Nossos editores também estarão presentes respondendo suas
dúvidas.

