Instruções para Distribuição & Venda
de Livros DRC Madeira
O Serviço de Publicações da DRC, através da sua Loja Livros DRC Madeira, distribui
para revenda todo e qualquer livro DRC, quer seja do ABM, dos Museus e do CEHA, quer
do Serviço de Publicações (cf. Catálogo Edições DRC Madeira).
Para encomendar online livros para revenda em qualquer loja DRC ou exterior, de
Livraria ou de Loja de organismo não tutelado pela DRC, deve, no Portal Madeira Cultura
> Publicações > Catálogo DRC:
1.
2.
3.

4.
5.

6H SUHIHULU VDOYDU QR VHX $PELHQWH GH 7UDEDOKR R ¿FKHLUR Catálogo Edição
DRC Madeira;
Salvar igualmente para o Ambiente de Trabalho a Nota de Encomenda, que
SRGHVHUSUHHQFKLGDQRSUySULR¿FKHLUR SRGHDEULODaqui);
Preencher a Nota de Encomenda com o código e título abreviado dos livros
pretendidos e bem assim as respectivas quantidades (basta seleccionar no ca
tálogo e colar nos campos respectivos da Nota de Encomenda);
Preencher devidamente o cabeçalho atinente aos dados da loja encomendante (designação; NIF; morada, etc)…
Enviar a Nota de Encomenda para o email lojalivros.drcmadeira@gmail.com
RXVLPSOHVPHQWHFDUUHJDUQHVWHPHVPRHQGHUHoRQR¿QDOGDSiJLQDGDSUySULD
Nota de Encomenda, para um envio automático.

Para todos os clientes não tutelados pela DRC (Livrarias, Pontos de Venda e Lojas
de Museus ou outras), fazemos o habitual desconto de 30% (que é a margem de lucro do
livreiro) sobre o PVP de qualquer título DRC. Apenas oferecemos o desconto de editor a
livros de edição DRC.
Todas as encomendas são obrigatoriamente tratadas pelo sistema de facturação
electrónica iGEST.
A Facturação pode ser na ocasião, a 30, a 60 ou a 90 dias; a Consignação pode igual
mente ser a 30, a 60 ou a 90 dias, sendo que a facturação, neste caso, se realiza à medida
das vendas em concreto. Em nenhum destes casos, que implica desconto de 30%, a
facturação pode ser ao Consumidor Final (ou seja, sem NIF).
Outras formas de pagamento são mencionadas na Nota de Encomenda e neste Catá
logo, como a Referência Multibanco (a solicitar por email) ou a Transferência.
A entrega dos livros encomendados é feita pela própria Loja Livros DRC Madeira na
área do Centro do Funchal, e no próprio dia, sempre que possível.
Para qualquer contacto pessoal necessário, favor usar as
FRRUGHQDGDVLQIUDUHIHULGDV
Agradecemos a V. Encomenda e as Vossas Aquisições.

