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Perguntas



selfCheck 600eco: 
o autoatendimento sustentável

 Feito no Brasil, desenvolvido por inteligência global

 Sustentável na origem: feito de madeira e plástico 
reciclados

 Sustentável no transporte: fabricação local para 
redução da pegada de carbono

 Sustentável no consumo: opções de integração para 
reduzir ainda mais o uso de energia
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Aprenda com os líderes de 
bibliotecas de todo o mundo
Acompanhe sob-demanda e participe de 
discussões ao vivo com líderes globais: 
bibliotheca.com

Participante do webinar, 2022

“Foi ótimo. Aprendi muito, especialmente sobre o que mais preciso 
aprender. A apresentação foi clara, precisa e em um grande nível de 
entendimento. Obrigado.”



Ajude a melhorar o 
futuro de nossos 
eventos digitais!

PESQUISA RÁPIDA

OBRIGADO



FELIZ MÊS DO(A) 
BIBLIOTECÁRIO(A)!

Obrigado.
"Imaginando o potencial futuro da biblioteca, 

desenvolvendo soluções reais para bibliotecas"

(19) 2515-7930 www.bibliotheca.comcomercial-br@bibliotheca.com

http://../twitter.com/smartlibraries
http://../linkedin.com/company/bibliotheca
http://../facebook.com/smartlibraries
http://../youtube.com/smartlibraries
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