
 F I L I A Ç Ã O

LASA 1

BENEFÍCIOS DOS MEMBROS INSTITUCIONAIS
Bibliotecas e Arquivos

Nível 1
• Filiação individual gratuita para um representante oficial.

• Pré-inscrição gratuita nos Congressos da LASA para um designado.

• Nome e logo da instituição parceira na página da LASA

• Listagem complementar do logo da instituição no livreto do programa do Congresso e aplicativo móvel.

Nível 2

• Filiação individual gratuita para um representante oficial.

• Pré-inscrição gratuita para os Congressos de LASA para um único titular.

• Nome e logo da instituição parceira na página da LASA.

• Listagem complementar do logo da instituição no livreto do programa do Congresso e aplicativo móvel.

• Um anúncio gratuito de 1 mês nos novos LARR, LASA Forum, LARC, de acesso aberto, ou boletim 
informativo digital mensal.

• A LASA fará amizade com a instituição e repostará 1 anúncio/evento para os seus seguidores em sua 
página do Facebook e conta no Twitter.

Nível 3

• Adesão individual gratuita para um funcionário.

• Pré-inscrição gratuita nos Congressos da LASA para um designado.

• Nome e logo da instituição parceira na página da LASA.

• Listagem complementar do logo da instituição no livreto do programa do Congresso e aplicativo móvel.

• Um anúncio gratuito de 1 mês nos novos LARR, LASA Forum, LARC, de acesso aberto, ou boletim 
informativo digital mensal.

• A LASA fará amizade com a instituição e repostará 1 anúncio/evento para os seus seguidores em sua 
página do Facebook e conta no Twitter.

• Lista de mensagens anual de nossos membros.

• Um e-mail em massa enviado em nome da instituição a todos os nossos membros.



LASA 2 FILIAÇÃO | Bibliotecas e Arquivos

• Listagem virtual de empregos no Centro de Carreiras: Primeiros 30 dias gratuitos. Incrementos 
adicionais de 30 dias: $270.

• 15% de desconto na cabine de exposição no Congresso.

• 15% de desconto no espaço de recepção durante o Congresso.
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