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editorial

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Todos os dias somos confrontados
com notícias devastadoras sobre
os efeitos da ação humana sobre o
meio ambiente. O tema da ordem do
dia é o estado de seca extrema existente em grande parte do território
nacional, com a falta de água para
abastecimento das populações em
algumas regiões, os efeitos nefastos
sobre a agricultura e pecuária e os
riscos acrescidos de surgimento de
incêndios de grande dimensão. Porém, o tema da proteção do ambiente é bem mais abrangente e inclui
outras questões relativas à poluição
dos mares e rios, à poluição atmosférica e sonora no interior das cidades
e à contaminação dos solos. Na verdade, o efeito acumulado de várias
décadas em que estes problemas
foram negligenciados por todos nós,
é agora facilmente observável pelo
que é urgente que as pessoas e as
empresas adotem no seu dia-a-dia
atitudes e comportamentos no sentido de uma maior proteção do meio
ambiente. Só assim será possível
prosseguir o caminho do desejado
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mos o tema das sobras como tema
central do nosso “dossier”, não só
pela importância que o seu correto
encaminhamento e tratamento tem
em termos ambientais, mas também
para relembrar os procedimentos
que devem ser adotados por todos
os pontos de venda para que os
produtos sejam devolvidos atempadamente, em boas condições e
corretamente identificados. Só assim
poderemos garantir que respetivos
créditos são efetuados de forma correta, dentro dos prazos previstos e
que são cumpridos todos os requisitos legais em vigor. Esta é certamente uma área em que a VASP tem de
melhorar muito o seu desempenho,
pelo que temos planeadas algumas
ações de melhoria que iremos desenvolver ao longo do ano de 2018
e para as quais iremos certamente
necessitar de todo o vosso apoio e
colaboração.
A proteção do ambiente é uma
responsabilidade de todos nós. Colabore connosco para um ambiente
melhor! • Paulo Proença
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crescimento económico e garantir a
sustentabilidade do planeta para as
gerações atuais e futuras.
Com estas preocupações em
mente, na VASP, temos vindo a desenvolver várias ações no sentido
da melhoria do nosso desempenho
ambiental. De forma a alargarmos
o compromisso ambiental a toda a
organização, decidimos implementar um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), tendo concluído a certificação
do sistema, relativo às nossas instalações da Venda Seca (MLP), de acordo
com o referencial ISO 14.001:2015,
no passado mês de janeiro. Porém,
a certificação ambiental “per si” não
é um fim, mas apenas um caminho
na direção da redução da nossa “pegada ambiental”. Estando o nosso
negócio integrado numa cadeia de
valor, só poderemos melhorar significativamente o nosso desempenho
ambiental com o apoio de todos os
nossos parceiros, incluindo pontos
de venda, editores e outros fornecedores e prestadores de serviços.
Nesta edição da Quiosque, elege-

27
33

breves
novidades e iniciativas
destaque
Trust In News
Aposta na qualidade
em campo
especial
VASP na Papergift 2018
em foco
dossier
Cuide das sobras,
cuide do seu negócio.
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Esta edição está escrita nos termos do novo acordo ortográfico.
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AGENTE “KIOS FRIEND”
Os donos da loja Interarraiolos tiram o máximo
partido de todos os serviços e soluções KIOS.
Inserida na galeria comercial do Intermarché, de Arraiolos, a loja Interarraiolos possui
“um portefólio de produtos
e serviços que possibilita aos
nossos clientes terem um conceito o mais próximo possível
do one stop shopping”, revelou
o empresário Carlos Santos.
Abertos desde outubro de
2016, o agente assume ser fã
de todas as soluções e serviços
KIOS e das vantagens que trazem para o seu negócio. “Temos na nossa loja KIOS kube,
tv, store e express. Temos
também disponível os cartões
do KIOS pay e frequentámos
a formação KIOS academy,
que foi muitíssimo importante para nós, pois possibilitou
que entrássemos no negócio

de forma bem mais confiante.
Enfim, podemos afirmar que
somos KIOS friends”.
Uma das suas soluções KIOS
favoritas é o tv, porque lhe
permite publicitar não só as
capas e notícias do dia, como
também ganhar algum dinheiro extra em publicidade
com parceiros. “Divulgamos
atividades das coletividades
locais e alguma publicidade
comercial. Inclusivamente, temos colocado o KIOS tv disponível para passar mensagens
do Município de Arraiolos e
de outras entidades. Este Intermarché tem cerca de 6600
visitas por semana e, assim, a
mensagem chega aos habitantes e visitantes de forma
muito rápida”. •

UM NOVO ESPAÇO,
O MESMO NOME
O antigo Quiosque Solatia deu lugar
a uma nova loja, onde os clientes
encontram tudo o que necessitam.
Manuel Nabeiro, de 83 anos,
é o sócio fundador e um dos
atuais gerentes do Quiosque
Solatia, que abriu as portas
em 1977, em Carnaxide, e que
em setembro de 2016 se mudou para um novo espaço, em
frente ao antigo, mantendo o
mesmo nome.
“Resolvemos mudar-nos por
uma questão de qualidade no
atendimento e conforto para
os clientes e funcionários”, começou por revelar o outro sócio deste ponto de venda, Luís
Nabeiro e Ribeiro.

Além das publicações, os
agentes apostam também na
venda de livros, “porque é um
artigo vendável em Carnaxide
e a única livraria que havia encerrou”.
Cientes de que é importante
diversificar nos produtos e serviços para atrair mais clientes,
os dois empresários têm investido, ainda, nas soluções e serviços KIOS, como o kube, o express e o store, para ajudá-los,
pois “facilitam na comunicação com a VASP e no controlo
interno” do próprio negócio. •
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breves

APOSTA NA
DIFERENCIAÇÃO

Criada a partir de uma boa “oportunidade de
negócio”, a HL&A Jogos e Tabaco Unipessoal
prima pela originalidade.
Ana dos Santos Fernandes, de
41 anos, inaugurou o seu ponto de
venda HL&A Jogos e Tabaco Unipessoal, em Fernão Ferro, no início
deste ano. Para se destacar e captar
a atenção dos seus clientes, a agente optou, desde logo, por dar um toque diferente à sua loja, forrando as
paredes de uma forma bem original.
“O fator diferenciação hoje em
dia é cada vez mais importante num
espaço, tem que se primar pela diferença para suscitar curiosidade
e para que a loja seja visitada. Por

isso, primamos pela originalidade,
tornando o nosso espaço aprazível
e acolhedor”, começou por revelar a
empresária.
No ramo de vendas de jornais e
revistas há cerca de um mês, Ana
dos Santos Fernandes mostra-se
confiante com o futuro do negócio
e esforça-se diariamente para fidelizar os seus clientes. Por isso, para
além das publicações, nesta loja os
clientes encontram também “artigos de papelaria, tabaco e inúmeros
serviços”. •
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PONTO CRUZ
BEBÉ

FÁCIL FAZER
CROCHÉ

Quando nasce um bebé, nasce
também uma mãe, uma avó,
uma tia. Nascem novos sonhos.
Não muito diferente disso são os
trabalhos em ponto cruz. Para a
inspirar, nesta edição da Ponto Cruz
Bebé trazemos muitos gráficos e
desenhos que seguramente a vão
ajudar a fazer peças lindas para o
seu bebé.

Para quem gosta de decorar
a casa, fazer renovações
económicas e trabalhos manuais
como o croché. Mais de 25 ideias,
com os gráficos e tudo o que é
preciso saber para criar estas
peças.

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

15 fevereiro 2018
Lavores
Trimestral
Adulto
3,50€
Junto às revistas
de lavores.

ANTI STRESS
BALLS
Originais bolas Anti-Stress “ANTI
STRESS BALLS”, que promete ser
um sucesso tanto para adultos
como para crianças, contribuindo
para a concentração e alívio de
stress.

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PÚBLICO ALVO:
PVP:

17 fevereiro 2018
Bolas Anti Stress
Todos
Caixa expositora
de 10 saquetas,
cada 2,50€
EXPOSIÇÃO: Em local de
destaque / Balcão.

15 fevereiro 2018
Lavores
Trimestral
Adulto
3,50€
Junto às revistas
de lavores.

BICHOS
Uma seleção dos bichos mais
espetaculares e incríveis dos cinco
continentes, acompanhados por
uma rigorosa obra editorial onde
as crianças aprenderão todos os
segredos das distintas espécies,
para além de muitas coisas sobre
a natureza.
DATA DE
LANÇAMENTO: 15 fevereiro 2018
SEGMENTO: Colecionável
Infantil/Juvenil
PERIODICIDADE: Semanal
PÚBLICO ALVO: Crianças 6-12 anos
PVP: 8,95€ (pvp
promocional nas
1as entregas)
EXPOSIÇÃO: Em local de
destaque / Balcão.

MULHER
MODERNA
NA COZINHA
ESPECIAL
ARROZ
A Edição Especial da revista Mulher
Moderna na Cozinha dedicada
ao arroz conta com mais de 60
sugestões fáceis e rápidas de
preparar.
DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

março 2018
Culinária
Aperiódica
Todos
2,25€
Junto às revistas
de Culinária

JUNGLE BALLOON,
MINIMON DE LAS
FLORES & STICKY
CLUB
Novos produtos do editor TRICICLO
EDITORES, muito divertidos e
originais, que prometem ser um
sucesso entre os mais novos.
DATA DE
LANÇAMENTO: 29 janeiro 2018
30 janeiro 2018
2 fevereiro 2018
SEGMENTO: Brinquedo
PÚBLICO ALVO: Infantil
PVP: Jungle Balloon,
Minimon de Las
Flores 2,99€
Sticky Club €2,50
EXPOSIÇÃO: Em local de
destaque / Balcão.

JÚLIO VERNE
Uma seleção dos melhores
romances e Júlio Verne, numa
edição de luxo e com grande
valor histórico: encadernação e
ilustrações que reproduzem os
originais de Pierre-Jules Hetzel
do séc. XIX. Um colecionável RBA
composto por 65 volumes.
DATA DE
LANÇAMENTO: 8 fevereiro 2018
SEGMENTO: Colecionáveis
literatura
PERIODICIDADE: Semanal
PÚBLICO ALVO: Adulto
PVP: 9,95€ (pvp
promocional nas
1as entregas)
EXPOSIÇÃO: Em local de
destaque / Balcão.

FILLY ROYALE
Existem 21 Póneis diferentes para
criar um Mundo Mágico Royalia.
Cada Pónei diferencia-se pela
sua cauda colorida, para pentear
e criar divertidos penteados com
um gancho próprio, e pelos cristais
Swarovski presentes nas suas
coroas, que distinguem a família a
que pertencem.
DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PÚBLICO ALVO:
PVP:

16 janeiro 2018
Brinquedo
Infantil
Caixa expositora
de 24 saquetas,
cada 2,95€
EXPOSIÇÃO: Em local de
destaque / Balcão.
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novidades
RENAULT 5
MAXITURBO

BARCO
AMBITIEUX

Construção à escala 1/8 de um dos
verdadeiros ícones dos ralis. Tratase de uma reprodução fidedigna do
mítico Renault 5 Maxiturbo. Total
da coleção: 110 entregas.

Construção de imponente navio
da armada francesa do século
XVII. Cada entrega é composta por
uma peça e um fascículo. Total da
coleção: 140 entregas.

COLEÇÕES DE CROMOS PANINI
Estão disponíveis várias coleções de cromos da PANINI, que se diferenciam
pelo sucesso que conseguem alcançar. Coleções de Cromos: Invizimals
Legends; PJ Masks; Dragon Ball Super e Super Wings

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

28 fevereiro 2018
Modelismo
Semanal
Adulto
Vários
Em local de
destaque / Balcão.

LEGO BATMAN
Contém posters fantásticos,
prémios e uma BD hilariante.
Oferta de uma minifigura LEGO®
do Batman com 2 Batarangs!

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

25 janeiro 2018
Infantil/Juvenil
Semestral
Infantil/Juvenil
4,95€
Junto às revistas
Infantis/Juvenis.

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

5 março 2018
Modelismo
Semanal
Adulto
Vários
Em local de
destaque / Balcão.

Diversas
Coleções de cromos
Infantil
Caderneta + 4 Saquetas de cromos
a 3,50€ e Caixa expositora de 50
saquetas a 0,70€ a unidade.
EXPOSIÇÃO: Em local de destaque / Balcão.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PÚBLICO ALVO:
PVP:

SUPER WINGS
REVISTA

AS LETRAS E OS
TEUS ANIMAIS

ANIMAIS DO
MAR

Revista oficial da conhecida série
de desenhos animados SUPER
WINGS, com diversas atividades,
jogos e histórias sobre as
fantásticas personagens da série,
com transmissão em horário nobre
no canal Panda, e que tem sido um
sucesso entre os mais novos.

Para as crianças aprenderem
as primeiras letras e números
enquanto se divertem a brincar com
figuras e letras. Colecionável da
RBA, com 60 entregas, cada uma
formada por um livro, com oferta de
um animal e uma letra ou número
em madeira.
DATA DE
LANÇAMENTO: 13 fevereiro 2018
SEGMENTO: Colecionável
Infantil
PERIODICIDADE: Semanal
PÚBLICO ALVO: Crianças 2-6 anos
PVP: 8,95€ (pvp
promocional nas
1as entregas)
EXPOSIÇÃO: Em local de
destaque / Balcão.

Coleção de simpáticas e
exclusivas figuras inspiradas nos
desenhos dos livros, para que as
crianças vivam muitas aventuras
e descubram os segredos dos
animais do mar e dos polos. Total
da coleção: 60 entregas.

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

20 fevereiro 2018
Infantil
Bimestral
Infantil
3,95€
Junto às revistas
Infantis.

DATA DE
LANÇAMENTO:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

7 março 2018
Infantil
Semanal
Infantil
Vários
Em local de
destaque / Balcão.

8

Quiosque 73
março 2018

iniciativas
BLOCOS E
LENÇOS DE
FÁTIMA

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

28 abril 2018
19 maio 2018
Religioso
1,99€
-

MESA PRONTA
O Jornal Correio da Manhã
oferece aos seus leitores um
conjunto para 4 pessoas.

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

19 fevereiro 2018
18 março 2018
Utensílio
Diário
Adulto
Oferta
Junto ao CM.

CLÁSSICOS
DISNEY
A revista TV Guia lança uma
coleção de livros + oferta
de DVD, composta por 20
volumes

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

23 fevereiro 2018
6 julho 2018
Infantil
Semanal
Infantil
9,95€
Junto à TV Guia.

COLEÇÃO
TREVO DA
SORTE
Acredita-se que quem o
encontra tem um destino
afortunado. Este conjunto,
constituído por colar, pulseira
e brincos, trará a si a sorte
que deseja.
DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

23 abril 2018
14 maio 2018
Feminino
3,99€
-

COLEÇÃO BOA FORMA
TREINO E NUTRIÇÃO
A grande maioria das pessoas não necessita de fazer dietas
restritivas para emagrecer até porque, por vezes, nem sequer
precisam de perder muito peso. Sob a orientação do nutricionista,
Dr. Alexandre Fernandes, nesta coleção encontra um plano
alimentar nutricionalmente equilibrado que, em conjunto dom o
guia de exercícios físicos, orientados pela personal trainer Patrícia
Morais, vão ajudá-la a perder peso sem perder saúde.
DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

PERFUMES
PARA HOMEM
Fragâncias irresistíveis que
evidenciam o lado mais
sensual do seu Pai.

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

5 março 2018
8 abril 2018
Cosmética
One Shot
Masculino
1,00€
-

9 abril 2018
8 junho 2018
Desporto
Adulto
1,99€
-

COLARES E
PULSEIRAS
PAMPA MIA
Uma pulseira e um Colar
com fio em camurça, com
amuletos sofisticados e
elegantes.

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:
PVP:
EXPOSIÇÃO:

19 abril 2018
10 maio 2018
Feminino
4,99€
-

10

Quiosque 73
março 2018

destaque
TRUST IN NEWS
APOSTA NA
QUALIDADE
Provar que o jornalismo
de qualidade tem futuro.
Melhorar a aposta no papel
e no digital. Lançar projetos
diferenciadores. Estes são
alguns dos objetivos da Trust
in News, o novo editor que
promete “pensar fora da caixa”
e “apostar num meio que
muitos consideram morto e
enterrado”, o papel.

Mafalda Anjos
Fotografia: Gonçalo Rosa da Silva
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O início de 2018 ficou marcado
pelo surgimento de um novo grupo de comunicação social: a Trust in
News (TiN), que chegou ao mercado
com “arrojo e ambição”, prometendo
“boas histórias” e “informação credível e de confiança” aos seus leitores.
Detida a 100% por Luís Delgado, a
TiN conta com 12 títulos de referência no panorama nacional: Activa;
Caras; Caras Decoração; Courrier Internacional; Exame; Exame Informática; Jornal de Letras; TeleNovelas;
TV Mais; Visão; Visão História e Visão
Júnior.
A clara aposta deste grupo nas publicações em papel comprova que,
apesar das tendências e opiniões
atuais, ainda há quem acredite na importância da imprensa em papel em
Portugal. Em entrevista à Quiosque, a
Publisher da TiN e diretora da revista Visão, Mafalda Anjos, deixou isso
bem claro ao assumir “que a morte
anunciada do papel é manifestamente exagerada” e que vão fazer de tudo
para comprová-lo.

ENQUANTO MAIOR
GRUPO DE IMPRENSA EM
PORTUGAL, QUAIS SÃO OS
PRINCIPAIS OBJETIVOS DA
TRUST IN NEWS (TIN) PARA
ESTA NOVA ERA?
O principal objetivo é provar que o
jornalismo de qualidade tem futuro.
A boa informação, as boas histórias
e o bom storytelling terão sempre lugar, seja em papel ou no digital. Na
Trust in News não temos quaisquer
dúvidas no potencial das revistas e
na informação credível e de confiança.

O QUE DIFERENCIA
ESTE NOVO GRUPO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DOS RESTANTES?
O arrojo e a ambição: gostamos de
pensar fora da caixa, mesmo quando
pensar fora da caixa é acreditar num
meio que muitos consideram morto e enterrado. Aí está algo que nos
distingue: acreditamos que a morte
anunciada do papel é manifesta-

mente exagerada. E, por outro lado,
queremos testar novos caminhos e
temos projetos na calha para criar
valor à volta das nossas 12 marcas de
referência.

A VOSSA APOSTA NAS
REVISTAS DEMONSTRA QUE
CONTINUAM A ACREDITAR
NO POTENCIAL DO PAPEL
EM PORTUGAL. O QUE VAI
MUDAR NOS PRINCIPAIS
TÍTULOS DA TIN AGORA
QUE TÊM UM NOVO
PROPRIETÁRIO?
Os produtos editoriais não mudarão nada nas suas principais características e na sua essência. A Visão, a
revista que dirijo, continuará a pautar-se pelos valores inalienáveis do
rigor, da isenção e da informação de
qualidade. O que a TIN trará de novo
são melhorias que advêm de mais investimento nos produtos e de mais
atenção à sua promoção e rentabilização. Luís Delgado quer dar-lhes
condições para crescer, porque acredita que são todos grandes produtos
editoriais, bem feitos, com equipas
talentosas, e que têm margem para
evoluir com uma equipa profissional
de gestão, comercial e de marketing,
exclusivamente dedicada a eles.

AO LONGO DOS ÚLTIMOS
ANOS, TODAS AS VOSSAS
MARCAS TAMBÉM TÊM
APOSTADO FORTEMENTE
NO DIGITAL. ACREDITAM
QUE É IMPORTANTE
ESTAR PRESENTE EM
TODAS AS FRENTES
PARA SE APROXIMAREM
E FIDELIZAREM MAIS
LEITORES?
Sem dúvida que sim. Não podemos
tentar parar o vento com as mãos:
o digital faz parte das nossas vidas
e temos de chegar aos nossos leitores também através dele, de forma
complementar à oferta que temos
em papel. Estamos a trabalhar para
melhorar a oferta dos nossos sites e

11

o produto que chega aos assinantes
digitais.

QUAIS AS NOVIDADES OU
PROJETOS QUE PODEMOS
ESPERAR PARA 2018,
TANTO NO PAPEL COMO NO
DIGITAL?
Garantidamente mais energia e
mais arrojo, mas o segredo é a alma
do negócio. Terão de esperar para
ver...

QUER APROVEITAR ESTA
OPORTUNIDADE PARA
DAR ALGUMA DICA DE
EXPOSIÇÃO DAS REVISTAS
DA TIN AOS PONTOS DE
VENDA?
Não há melhor porta voz para as
nossas revistas do que os parceiros
nos pontos de venda que, melhor do
que ninguém, tão bem conhecem os
clientes e os produtos. Mais do que
a exposição, são as recomendações
certas e as sugestões oportunas que
fazem toda a diferença nesta relação
que tem de ser, cada vez mais, de
confiança, proximidade e de fidelidade com o leitor.

QUAL O BALANÇO QUE FAZ
DESTA PARCERIA COM A
VASP?
O balanço é muito positivo – ajuda-nos a chegar a todo o país em
tempo útil e a maximizar as nossas
vendas, testando novas soluções. •
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MINE & CRAFT CHEGA A
PORTUGAL
A Edicase continua a dinamizar as suas
marcas nos pontos de venda.
A Edicase lançou uma nova publicação em Portugal, a
Mine & Craft, e recorreu à ajuda da VASP TMK para promovê-la nas lojas FNAC, de 2 de janeiro a 2 de fevereiro de
2018.
Esta revista especializada, que é bimestral, funciona
como um guia para os leitores sobreviverem e embarcarem no mundo de infinitas possibilidades do craft.
Mas o editor não ficou por aqui… De 22 de janeiro a 22
de fevereiro, optou por promover outra das suas revistas,
a “Viver com Qualidade – Sopas, Caldos e Cremes”, colocando-a em destaque nos mais de 60 KIOS tv, que temos
espalhados de norte a sul do país.
No final, a Edicase mostrou-se satisfeita com os resultados obtidos e com o aumento de visibilidade que as duas
publicações alcançaram. •

MR. SUNGLASSES EM
FOCO
A revista Mr. Sunglasses esteve em
destaque em 50 pontos de venda.
O editor Mr. Sunglasses iniciou o ano a promover a sua
revista, com uma ação de parasitas na rede tradicional.
De 26 de janeiro a 16 de fevereiro, 50 pontos de venda colocaram a revista em destaque nos seus lineares e
os clientes não ficaram indiferentes à sua capa atrativa e
atual.
“Com origem num blog, o Mr. Sunglasses transformou-se numa edição impressa, sendo a única revista dedicada
à moda eyewear em Portugal”, desde outubro de 2016, começou por revelar-nos o editor.
“O Mr. Sunglasses dá a conhecer as principais novidades desta área: novas coleções, marcas, edições limitadas
e especiais. Contempla ainda diversas rúbricas sobre tendências de moda masculina e feminina, de viagem, lazer e
saúde visual”, concluiu. •
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TIN EM AÇÃO ANUAL

SÁBADO EM DESTAQUE

A Trust in News chegou decidida a
apostar na promoção das suas revistas.

A Cofina continua a apostar na
promoção das suas publicações.

A Trust in News chegou ao mercado, no início de 2018,
mostrando-se, desde logo, interessada em promover as
suas marcas, tanto na rede tradicional como nas grandes
superfícies.
Este que é agora o maior grupo de imprensa nacional
recorreu à ajuda da VASP TMK para realizar a ação anual
“Expositor do dia”, na SONAE. Desta forma, assegura que
as suas publicações Visão, Caras e tvMais estão devidamente destacadas, em 37 lojas Continente, logo nos dias
de saída para a banca.
Recorde-se que a Trust in News é detida a 100% por
Luís Delgado e conta com 12 títulos bem conhecidos
dos leitores portugueses. •

Apesar de ter marcas de referência a nível nacional, a
Cofina busca incessantemente por novas formas de aumentar a notoriedade dos seus títulos e fidelizar mais
leitores.
Ciente do impacto que uma boa ação de visibilidade
tem para a disseminação das suas publicações, o editor
voltou a unir-se à VASP-TMK para promover a Sábado,
no início de 2018.
De 15 de fevereiro a 15 de abril, a revista esteve destacada nos balcões de 20 lojas Note, da SONAE, captando, assim, a atenção de todos os clientes que se aproximavam desta zona nobre das lojas. •

Visite-nos e aproveite
os nossos fantásticos
descontos de feira!
UM MUNDO DE SOLUÇÕES

KIOS TV

A visão do seu negócio.

PUB
KIOS print

NOVIDADE
CASHDRO

A segurança do
seu dinheiro.

Konica Minolta

O negócio de impressão
na sua loja.

NOVIDADE

KIOS kube

HP Elite POS

A solução de faturação
e gestão do seu negócio.

Terminal ZEBRA

A gestão dos seus stocks.

...............................................................................................................................................................................................................................

Tel.: 214 337 026 | Email: kioskube@vasp.pt | Web: www.agentes.kios.pt
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especial
VASP NA PAPERGIFT 2018
A VASP regressa à FIL
e promete brindar os seus
agentes com muitas
novidades.

De 15 a 18 de março, venha visitar-nos à Papergift Lisboa 2018, na FIL,
e descubra todas as novidades que
preparámos para si. Conheça em
primeira mão o novo modelo do
KIOS kube e descubra tudo sobre o
CASHDRO.

Mas há mais… Ao longo destes dias
de feira, todos os serviços e soluções
KIOS estarão com fantásticas promoções. Usufrua de todos estes descontos e aproveite a oportunidade para
vir tirar todas as suas dúvidas com a
nossa equipa.
Esperamos por si! •
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emfoco
MADEIRA

NO FANTÁSTICO MUNDO DA BD

Roberto Macedo Alves viu, há 14 anos, na Banda Desenhada,
uma oportunidade de vingar no mercado, já que existia uma
lacuna muito grande nesta área.
A história da Livraria Sétima Dimensão, situada no
Centro Comercial Monumental Lido, no Funchal, já conta com quase 14 anos de existência. Na altura, Roberto
Macedo Alves, o proprietário deste espaço, verificou que
existia uma lacuna para os amantes de Banda Desenhada
na Madeira e, por isso, abriu este ponto de venda com
um conceito inovador e muito vocacionado para um nicho particular da população que existe e que acompanha apaixonadamente todas as novidades nesta área, tal
como ele próprio o faz.
“Esta livraria começou em 2004, porque havia uma lacuna na Região, os colecionadores de Banda Desenhada não encontravam variedade de títulos, havia só meia
dúzia de coisas, estava tratado quase de forma secundária junto com os livros infantis. Não havia assim grande
respeito pela Banda Desenhada e eu achei que a Região
precisava de um espaço específico e que acarinhasse
este tipo de edições”, explica.
Aqui, os clientes encontram títulos de Banda Desenhada de todos os géneros e, desde o início, é “uma pequena
comunidade”, onde pessoas que partilham este gosto se
encontram, dão sugestões e falam das suas experiências.
“Regra geral, quem gosta deste nicho específico vive isto
com paixão, conhece criadores, acompanha lançamentos e muitas vezes nos espaços generalistas não encontra
quem conheça em profundidade”, refere Roberto Macedo Alves.

O responsável contou ainda que, na Madeira, há um nicho fiel de colecionadores que permitem que o negócio se
mantenha. “Tem crescido um pouco por causa da procura dos filmes, que também tem aumentado o apetite por
este tipo de edições”, salienta.
Neste espaço, para além de livros, também vendem revistas mensais. As mais populares são as da Marvel em português. “Foi outra lacuna que existiu no mercado nacional
durante uns tempos”, reforça, explicando que, durante um
período, leu as edições em português do Brasil. “Pessoalmente fiquei muito feliz quando vi que começaram a ser
publicadas histórias do Homem Aranha, Vingadores, Capitão América em português e ainda mais quando consegui
ter essas edições cá na livraria”, afirma.
Neste espaço os clientes encontram também outros
atrativos, como figuras, posters e miniaturas associadas.
“Como encontramos livros e revistas das nossas personagens favoritas, é também bom encontrar miniaturas, puzzle e outros elementos dessas personagens”, explica.
Na Livraria Sétima Dimensão realizam-se atividades diferentes, como iniciativas de criação de Banda Desenhada,
pequenas oficinas, as 24 horas de Banda Desenhada, exposições e também já chegaram a trazer autores nacionais
e internacionais para partilharem um pouco do conhecimento. “Há sempre ideias e formas de inovar e de fazer
coisas diferentes”, vinca, apontando que têm em vista a
realização de novos eventos. Fique atento! •
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O SUCESSO DAS
TABACARIAS
ATLANTIC

As Tabacarias Atlantic são
a prova de que inovação e
dinamismo são as palavras de
ordem para quem quer chegar,
ver e vencer.
O gosto pelo “contacto com o público” fez com
que Patrícia Daniela Pereira Silva, de 24 anos, decidisse aventurar-se no negócio das publicações,
em outubro de 2015, e o sucesso das Tabacarias
Atlantic não se fez esperar.
“O primeiro espaço abriu em Pedroso, no Atlantic Park, no dia 31 de outubro de 2015. O segundo
espaço abriu em Canidelo, no Pingo Doce, no dia
2 de junho de 2016. O terceiro foi inaugurado em
São João da Madeira, no Pingo Doce, no dia 19 de
agosto de 2017. O quarto espaço fica em Grijó, no
Espaço + Grijó, e abriu no dia 4 de novembro de
2017”, referiu Patrícia Silva.
A boa localização de todos os espaços é um
dos ingredientes essenciais para o êxito das Tabacarias Atlantic, no entanto, está longe de ser o
único. “Para além das publicações disponibilizamos serviços de pagamentos de faturas, carregamentos telemóveis, paysafecard, moneygram,
envio e receção de encomendas com o KIOS
express, impressões de documentos, venda de
brinquedos, bijutaria, gifts, óculos de sol e graduados, postais, tabaco, acessórios de tabaco e
raspadinhas”, prosseguiu a dinâmica agente.
Sempre a pensar em novas formas de captar
clientes, a empresária já decidiu que este ano
quer apostar no aumento da “variedade de produtos e serviços. Ter sempre produtos alusivos
aos dias temáticos e festivos, tais como dia do
Pai, da Mãe, dos namorados, da Páscoa e Natal e
disponibilizar todo o tipo de tabaco e acessórios”
nas suas lojas.
Nesta área, o trabalho é sempre muito, mas o
feedback positivo dos clientes acaba por compensar tudo. Por isso, Patrícia Silva aproveitou
esta oportunidade para deixar um breve conselho aos seus colegas de profissão: “Pensem sempre nos clientes e acompanhem as tendências”
do mercado. •
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DINAMIZAR PARA CATIVAR O CLIENTE
Jorge Chibante aposta na diversidade e no atendimento
personalizado para aumentar o seu negócio.
Sensível à importância de cativar
novos clientes, o empresário Jorge
Chibante, de 44 anos, está sempre
recetivo a arriscar e a inovar para
dinamizar as suas lojas.
A boa localização e a “carência
de mercado” nesta área fizeram
com que apostasse no negócio
das publicações já por duas vezes
e não se arrepende nem um pouco
de ter embarcado nesta aventura para a qual considera essencial
ter-se “simpatia, amabilidade, boa
disposição, capacidade de diálogo,
compreensão e humildade. Atenção, carinho e compreensão para
com todos os clientes”.
Em 2011 abriu “a Papelaria Topázio, no Furadouro” e no início deste
ano inaugurou “o Quiosque Jardim
dos Campos, no Largo 5 de Outubro”, ambos em Ovar.
As duas lojas fazem as delícias
dos clientes, não só pelo “atendimento personalizado” e atencioso
que têm, como também pela diversidade de produtos e serviços que
oferecem. “Temos jogos, Moneygram, tabacaria e acessórios de tabaco, gifts, impressões, fotocópias,
digitalizações, artigos de papelaria”, revelou Jorge Chibante, que é
um claro exemplo de que para ver
um negócio chegar a bom porto
é necessária uma grande dose de
“disponibilidade, dedicação, espírito de sacrifício e trabalho... muito!”.
Consciente de que levar os artigos diretamente ao comprador
é a melhor arma para fidelizá-lo e
criar uma relação que garante estabilidade ao seu negócio, Jorge
Chibante procura constantemente
novas formas de se aproximar dos
seus clientes. Anualmente, participa na ação das bikes verão, que
a VASP realiza em parceria com os
seus editores e pontos de venda. O
êxito desta iniciativa é tanto, que
este ano o empresário já reservou
o seu lugar para voltar a colocar
as suas publicações a andar sobre
rodas. •

Caso queira candidatar-se a
participar na ação das Bikes
Verão 2018 também poderá
fazê-lo.
Contacte-nos, enviando um
email para tmarques@vasp.pt
ou fsantos@vasp.pt
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TRATE BEM DAS PUBLICAÇÕES E DOS PRODUTOS QUE ENVIAMOS, DIARIAMENTE,
PARA O SEU PONTO DE VENDA. COMO SABE, NESTA ÁREA TODOS OS PROCEDIMENTOS
SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POR ISSO, NÃO SALTE NENHUMA ETAPA. COMECE
POR VALIDAR TODOS OS ARTIGOS ASSIM QUE OS RECEBE NA SUA LOJA. DE SEGUIDA,
EXPONHA-OS DE FORMA APELATIVA E ORGANIZADA. POR FIM, DEVOLVA TODAS AS
SOBRAS BEM ACONDICIONADAS, DE MODO A EVITAR EXTRAVIOS OU DANOS QUE
PODERÃO ACABAR POR PREJUDICÁ-LO A SI E AO SEU NEGÓCIO.

Consciente do impacto que as
recentes alterações, existentes no
mercado das publicações, tiveram
no quotidiano de todos os pontos de
venda, a VASP tem vindo a desenvolver mecanismos e melhorado alguns
processos, ao longo dos últimos meses, para minimizar esta situação e
facilitar o dia-a-dia dos seus agentes.
No entanto, e como ainda continuamos a detetar algumas anomalias, não só no envio das sobras como
também no preenchimento das GLD
e GLS, resolvemos relembrá-lo de
todos os procedimentos que deve
adotar, para que no final tudo corra
como desejado e o seu negócio não
saia prejudicado.
Lembre-se que nesta área todas as
etapas são essenciais. Trate todas as
publicações e produtos que recebe
no seu espaço com o máximo cuidado. Confira as quantidades logo no
momento em que recebe os artigos
na sua loja. De seguida, exponha-os
nos locais adequados. Não danifique
os artigos ou publicações colocando
etiquetas. E, quando chegar a hora
de devolver as suas sobras, acondicione-as de forma adequada, juntando as guias e respetivas etiquetas,
para que nada se danifique ou perca
pelo caminho.

O QUE FAZER QUANDO
CHEGA A MERCADORIA?
Logo pela manhã, assim que recebe os maços ou pacotes com produtos na sua loja, é essencial que
valide tudo ao pormenor. Confira o
que está a receber e quais as quantidades, para que qualquer anomalia
detetada na entrega seja reportada
e corrigida num prazo de 48 horas.
Não se esqueça que todos os produ-

tos da VASP possuem códigos e são
distribuídos à total consignação, à
exceção de alguns dos PNE’s, querendo isto dizer que a faturação será
sempre feita com base nos produtos
que tenha vendido efetivamente.
De seguida, deverá preparar a sua
loja para receber os clientes. Exponha as publicações e artigos de forma atrativa e organizada. Destaque
as novidades do dia num local adequado, para atrair a atenção dos seus
clientes e aumentar as suas vendas.
Não coloque quaisquer etiquetas
nas capas. Não danifique o material,
pois os clientes valorizam (e muito) o
facto de terem os produtos em bom
estado. Por último, mas não menos
importante, não se esqueça de ter
sempre presente aquele acessório
que é indispensável para qualquer
pessoa que atende ao público: um
sorriso nos lábios. .

Tributária (AT). Na sequência deste
processo será emitida uma Guia de
Recolha, já incluindo a identificação
do código emitido pela AT, o qual
será enviado para si por email, para
que possa imprimi-lo e colocá-lo
juntamente com as sobras a devolver, cumprindo assim com os requisitos legais para o transporte. Não
se esqueça que todos os produtos e
sobras que devolva têm de estar devidamente mencionados e validados
pela AT.
Por fim, faça um ou mais maços,
consoante as quantidades de exemplares a devolver, cole a respetiva
etiqueta com código de barras e
coloque-os no local habitual de levantamento das sobras.

O QUE É UMA GUIA DE
LEVANTAMENTO DIÁRIA
(GLD)?
Para que o processo de recolha de
sobras diárias decorra da forma mais
eficaz possível, é necessário que, ao
final de cada dia, com o encerramento da sua loja, retire de exposição
as publicações diárias, indicadas na
Guia de Levantamento Diária (GLD) e
confira quantos exemplares vendeu.
De seguida, comunique previamente tudo o que vai enviar para
a VASP. Poderá fazê-lo acedendo a
netvasp.kios.pt (Registos / Preenchimento de GLD e GLS) ou ao KIOS
kube e preenchendo a GLD/GLS online até às 23H00 do dia anterior. A
VASP correrá um processo de validação de dados e procederá a uma
comunicação prévia à Autoridade

ETIQUETA DE SOBRAS
A informação que consta nas
etiquetas é o seu número de
agente seguido por um número
consecutivo de pacote, referente
ao seu ponto de venda.
A numeração não se repete,
tornando-se, assim, num número
único com a composição “Agente
+ número de pacote”.
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O QUE É UMA GUIA DE
LEVANTAMENTO SEMANAL
(GLS)?
Para além das GLD, e como é
certamente do seu conhecimento,
temos também as Guias de Levantamento Semanal (GLS), que são
enviadas todas as sextas-feiras ou
sábados, na qual se listam todas as
publicações e respetivas edições a
recolher na semana seguinte. A periodicidade da recolha de sobras é
semanal, efetuando-se de acordo
com a escala determinada pela VASP
para cada agente.
Recordamos que existem 4 tipos
de GLS (Jornais e Revistas; Sub-Produtos; Produtos Especiais; e Imprensa Estrangeira) e que as GLS devem
ser preenchidas linha a linha, com o
número de exemplares de cada publicação que vai ser devolvida. Uma

vez mais, frisamos que é proibido
acrescentar linhas à mão para a devolução de publicações não pedidas
na GLS e que deve mencionar sempre qual o número de pacotes de sobras que são devolvidos na GLS.
Para além disso, é essencial que
identifique todos os pacotes de sobras semanais com a etiqueta e que,
à semelhança do que acontece com
as sobras diárias, os coloque no local
habitual de levantamento de sobras.

CUIDE DAS SUAS SOBRAS
Mas não é só nas GLD e GLS que
vamos encontrando algumas falhas
de preenchimento. Relativamente
ao empacotamento das sobras também ainda existem algumas melhorias a fazer.
“Continuamos a detetar anomalias nos procedimentos base de de-

volução de sobras, o que dificulta
a operação de Logística Inversa e,
por vezes, até chega a penalizar o
próprio agente”, começa por revelar
Cathy Castro, Chefe do Departamento Nacional de Logística Inversa da
VASP.
Para evitar este tipo de situação,
é importante que perceba que as
sobras não são lixo e que trate separadamente os jornais, as revistas,
os subprodutos e os produtos especiais. De seguida, valide se está tudo
certo com as etiquetas de identificação de código de barras que lhe disponibilizamos. Em caso afirmativo,
coloque-as em cada maço, sem colar
diretamente nas capas ou danificar
o material, e certifique-se de que
todos os maços estão firmemente
acondicionados.
“Preencha corretamente as guias,
colocando quantidades individuais
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de cada produto, bem como o número de volumes, pois os maços de
sobras são levantados por agrupado. Vêm para o armazém central e
são descarregados para cestos, para
serem conferidos posteriormente.
Todos os agentes deverão validar
se os volumes formados irão resistir a todo este processo operacional
complexo, pois só assim serão corretamente conferidos”, aconselhou
Cathy Castro.
Tenha, então, especial atenção à
identificação e ao acondicionamento das devoluções de subprodutos,
por se tratarem de produtos mais
sensíveis e por vezes com valor mais
elevado. Procure evitar eventuais
rebentamentos dos pacotes e consequentes extravios de publicações.
Pedimos, uma vez mais, para não
danificar os produtos e não colocar,
sob nenhuma circunstância, etique-

tas nas capas das revistas, pois inutiliza o material e provoca inúmeros
prejuízos a todos os envolvidos neste processo.
“O apreço pelo material devolvido deverá ser considerado, pois se
o agente devolver material identificado, com etiquetas ou com algo
escrito, fica danificado”, continuou
Cathy Castro. Para além disso, em
caso de relançamento, é necessário
o seu reembalamento o que provoca
custos acrescidos e maior impacto
ambiental.

VASP REDUZ IMPACTO
AMBIENTAL
Para minimizar as elevadas percentagens de sobras danificadas e
produtos inutilizados com que nos
deparamos diariamente, desenvolvemos recentemente um projeto a
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VANTAGENS DA
CERTIFICAÇÃO NP
EN ISO 14001:2015
As vantagens para a VASP
(MLP) são a melhor gestão
dos recursos, resíduos e
impactes ambientais que
resultam das atividades
da VASP e das outras
empresas do MLP.
Basicamente consistem:

• Na sistematização e

melhoria contínua das
práticas ambientais na
VASP (MLP);

• No controlo e garantia
de cumprimento
dos vários requisitos
legais ambientais,
prevenindo situações
de incumprimento e
contraordenações;
• Na mitigação e
minimização de
potenciais efeitos
adversos das condições
ambientais sobre a
VASP (ex.: situações de
emergência ambiental,
tais com inundações,
incêndios e derrames);
• Na obtenção de
melhorias operacionais
e financeiras resultantes
da implementação
de alternativas
ambientalmente sólidas;
• Na melhor gestão dos
recursos utilizados no
MLP.
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nível nacional, intitulado Economia
Circular, que tem como principais
objetivos: a redução, reutilização e
reciclagem de materiais e energia.
Deste modo, todos saímos a ganhar.
“Utilizamos a nossa frota para
retornar com os artigos não vendidos. Temos camiões nas diferentes
delegações (polos crossdocking),
que retornam cheios à nossa sede,
maximizando, assim, a utilização e
reduzindo a pegada ecológica. Reciclamos e efetuamos a segregação
do material, contando com a sensibilização de toda a área operacional,
para maximizarmos a operação de
reciclagem e o aproveitamento de
materiais”, revelou a Chefe do Departamento Nacional de Logística
Inversa da VASP, acrescentando: “Em
2016/2017 efetuamos um trabalho

CUIDE DAS SOBRAS,
CUIDE DO SEU NEGÓCIO

de sensibilização a nível nacional
e reduzimos a produção de lixo em
cerca de 30%”.
As mais-valias deste projeto da Economia Circular, aliadas aos inúmeros
processos, que temos desenvolvido
internamente, e às melhorias que
temos efetuado nas instalações da
VASP (MLP), valeram-nos o reconhecimento da APCER - Associação Portuguesa De Certificação, no passado
dia 24 de janeiro, que nos atribuiu a
certificação ambiental da VASP (MLP),
pela norma NP EN ISO 14001:2015.
“A NP EN ISO 14001:2015 é a principal norma internacional para os sistemas de gestão ambiental e consiste em requisitos de boas práticas de
gestão ambiental, que contribuem
para um desenvolvimento sustentável, através: da melhoria contínua do

desempenho ambiental da empresa;
do cumprimento das obrigações legais ambientais; da proteção do ambiente e poupança na utilização de
recursos; do envolvimento das várias
partes interessadas (ex. colaboradores, fornecedores, clientes); e da comunicação da informação ambiental
com as várias partes envolvidas (ex.:
entidades oficiais, fornecedores, parceiros)”, informou Diogo Pinhão, da
Direção de Inovação e Qualidade da
VASP.
Como pode constatar, continuamos a trabalhar diariamente para
evoluir nos nossos processos, de
forma a oferecer cada vez melhores
soluções, serviços e condições a todos os nossos clientes e parceiros.
Trabalhamos por si e para si. E assim
continuaremos, hoje e sempre. •
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EM RESUMO:
SEPARAÇÃO DE SOBRAS E
PREENCHIMENTO DE GUIA
• Separe as sobras pelos diferentes
tipos de guias e efetue maços separados para cada uma:
- Diárias e Semanais Imprensa
Nacional;
- Diárias e Semanais Imprensa
Estrangeira;
- Sub-Produtos;
- Produtos Especiais;
• Aceda ao netVASP ou ao seu KIOS
kube para preencher as quantidades devolvidas, tendo em atenção
que apenas deve devolver o que
é solicitado em cada Guia. Se não
tiver sobras, preencha com ZERO
(0).
• Mencione o nº de pacotes devolvidos referentes a cada uma
das Guias.
ACONDICIONAMENTO E
IDENTIFICAÇÃO
• Faça maços separados de Jornais,
Revistas e Sub-produtos. Se possível, acondicione os Sub-Produtos
dentro de caixas fechadas:
- Jornais: O acondicionamento do maço deve ser efetuado
com fita, com a devida identificação do agente (etiqueta fornecida pela VASP) e a respetiva
guia (esta com preenchimento
dedicado do que e de quantos
maços envia).

- Revistas: O acondicionamento
deve ser feito em caixa de cartão, salvaguardando que as revistas com pequena dimensão
não se percam no respetivo
processo. Mantenha a correta
identificação do volume colocando a etiqueta e respetiva
guia de devolução devidamente preenchida.
-Subprodutos/Especiais/livros: O acondicionamento
deve ser realizado em caixa de
cartão, de modo a proteger e
a evitar que os produtos de
pequena dimensão se percam
no respetivo processo. Mantenha a correta identificação do
volume colocando a etiqueta
e respetiva guia de devolução
devidamente preenchida.

• Devolva as sobras dentro dos
prazos. Respeite as datas de levantamento das Guias.
• O incumprimento dos referidos
procedimentos poderá implicar
falta de crédito nas sobras.
• Disponibilize as sobras diariamente. Não acumule vários dias.

Exemplo de BOM acondicionamento de um maço de sobras de
jornais e um de sub-produtos.

• Não faça maços muito grandes,
pois vão ser manuseados.
• Aperte os maços de forma firme,
para que não se desmanchem.
• Valide se está tudo certo com a
etiqueta autocolante que lhe disponibilizamos. Caso esteja, identifique cada maço com a etiqueta,
colando-a de forma a não danificar
os produtos.
• Utilize apenas uma etiqueta por
maço.
• Junte as GLS/GLD, de forma visível, aos maços.

Exemplo de MAU acondicionamento das devoluções de subprodutos.
ATENÇÃO: É importante que coloque SEMPRE uma ETIQUETA
DE AGENTE, de forma visível em
cada maço ou pacote que faz. No
entanto, relembramos que não
deverá colocar a etiqueta diretamente nos produtos para que
não fiquem danificados.

DÊ OUTRA VISÃO
AO SEU NEGÓCIO!

Visite-nos na papergift e saiba
como aumentar os seus lucros!

**

CAMPANHA
PAPERGIFT

5.45€
156 semanas

**

10.12€
156 semanas

PUB

** Dois spots publicitários grátis por mês!

Tel.: 214 337 004 | Email: kiostv@vasp.pt
* Ao valor acima mencionado acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Válido apenas para um contrato de 3 anos.
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RENOVE OS SEUS BALCÕES!
Campanha válida até 30 abril 2018

BALCÃO MELAMINA BRANCA

BALCÃO MONTRA BAIXA

Móvel em melamina branca.
alt.90cm, prof.55cm, larg.100cm

Móvel em aglomerite branca, com tampo e pequena
frente em vidro para exposição.
alt.90cm, prof.55cm, larg.100cm

antes: 313,63€

PREÇO: 288,00€

antes: 370,50€

BALCÃO MONTRA ALTA

BALCÃO COM PRATELEIRAS

Móvel em aglomerite branca, com tampo e frente em
vidro para exposição.
alt.90cm, prof.55cm, larg.100cm

Móvel em aglomerite branca, com prateleiras na frente
para exposição.
alt.90cm, prof.55cm, larg.140cm

antes: 448€

antes: 598€

PREÇO: 415,00€

PREÇO: 565,00€

PREÇO: 345,00€

Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para tmarques@vasp.pt ou fsantos@vasp.pt

Despesas de transporte e montagem não incluídas.
Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. Limitado ao stock existente.
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EXPOSITOR
MULTI-PRODUTOS

NOVIDA

DE
M2

LINEAR
MULTIFUNÇÕES
COM PALA
FUNDO
PERFURADO E
PRATELEIRAS
DIREITAS
Pala retangular
15 ganchos incluídos
1 prateleira direita

Exponha diversos artigos
na parte superior do móvel,
utilizando os nossos
ganchos com fecho de
segurança, e tire partido
da arrumação que a parte
inferior lhe oferece.
alt.162cm, comp.35cm, larg.60cm

PREÇO: 195,00€
13917

GANCHO SPL
M200 CROMADO
PREÇO: 1,50€

alt.196cm, larg.100cm

PREÇO: 219,36€

Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt

CAIXA VASP
PARA
PUBLICAÇÕES

13909

Construção em metal. Ideal
para o exterior. Cor azul.

alt.153cm, larg.34cm

alt.70cm (sem pés)
comp.60cm, larg.90cm

EXPOSITOR DE
DESTAQUE
PREÇO: 30,00€

ILHA EM
MELAMINA
alt.85cm, comp.120cm,
larg.85cm

13905

ZIG-ZAG JORNAIS
alt.10cm, comp.97cm, larg.40cm

PREÇO: 51,50€
PREÇO: 184,50€

PREÇO: 170,00€
MAIS INFORMAÇÕES:
contactcenter@vasp.pt
214 337 001

Despesas de transporte e montagem não incluídas.
Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. Limitado ao stock existente.
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veja todas as nossas soluções e oportunidades em

agentes.kios.pt
M9

RV19

LINEAR
COMPLETO
COM PALA E
PRATELEIRAS
DIREITAS

LINEAR
COMPLETO
COM PALA E
PRATELEIRAS
PARA
PUBLICAÇÕES

5 prateleiras
direitas ajustáveis,
pala de topo inclinada

1 prateleira simples,
2 prateleiras duplas,
1 zig-zag

alt.196cm, larg.100cm

alt.196cm, larg.100cm

PREÇO: 262,04€
PREÇO: 319,99€

ADE

NOVID

SUPORTE DE
BALCÃO PARA
ROLO DE PAPEL
30cm

PREÇO: 21,50€
70cm

PREÇO: 33,50€

GÔNDOLA
COMPLETA
Duas frentes, 2 prateleiras
simples,
2 prateleiras duplas e
2 prateleiras triplas
alt.135cm, prof.70cm,
larg.100cm

PREÇO: 430,00€

EXPOSITORES
DE PAREDE PARA
JORNAIS E REVISTAS

MAIS INFORMAÇÕES:
contactcenter@vasp.pt
214 337 001

EXPOSITOR REVISTAS
3662 - Simples - 17,75€
3660 - Duplos - 37,70€

Expositores simples:
alt.150cm, larg.35cm
Expositores duplos:
alt.150cm, larg.75cm

EXPOSITOR JORNAIS
3663 - Simples - 18,20€
3661 - Duplos - 36,40€

Em compras inferiores as 30€
serão cobrados 2,50€ de portes
de envio.

Despesas de transporte e montagem não incluídas.
Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. Limitado ao stock existente.
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SOLUÇÃO
COMPACTA
KONICA MINOLTA

SOLUÇÃO
AVANÇADA
KONICA MINOLTA

• Impressão, cópia e
digitalização até formato A4
• Papel até 210grs incluindo
frente e verso automático;
• Impressão a preto e a cor até
33 páginas por minuto.

• Impressão, cópia e
digitalização até SRA3
(320mmx450mm);
• Papel até 300grs.
(frente e verso automático até
256grs.);
• Impressão a preto e a cor até
25 páginas por minuto;
• Impressão de faixas com
297mm de alt., até 1,20m de
comp.;
• Impressão de documentos a
partir da internet

RENTING SEMANAL:
3 anos - 15,90€ ou
5 anos - 11,90€
• Inclui 100 impressões/cópias
a preto e 25 a cor, por semana.
• Impressões/cópias
excendentes: 0,014€/un.
preto e 0,119€ un. cor.

RENTING SEMANAL:
3 anos - 29,00€ ou
5 anos - 19,85€

MAIS INFORMAÇÕES:
kiosprint@vasp.pt
214 337 026.

PRODUTO

Convite A5 (Díptico)
Faixa de 1 metro personalizado
50 Flyers A4
5 Cartazes SRA3

CUSTO
0,23€
1,33€
4,85€
1,35€

PVPR
2,80€
8,00€
25,00€
18,00€

MARGEM
890%
390%
320%
985%

• Inclui 200 impressões/
cópias a preto e 50 a cor, por
semana.
• Impressões/cópias
excendentes:0,0085€/un.
preto e 0,065€ un. cor.

MAIS INFORMAÇÕES:
kiosprint@vasp.pt
214 337 026.

SERVIÇOS
CARTÕES EPAY
São cartões pré-pagos,
que permitem a adição
de dinheiro à conta do
utilizador que os adquire
e sem a necessidade de
utilização de Cartão de
Crédito ou outra forma
de pagamento menos
segura.

Dá a possibilidade aos pontos de venda de
disponibilizarem serviços de transferência de dinheiro,
para Portugal e para o estrangeiro, através das suas lojas.

MAIS INFORMAÇÕES: KIOSKUBE@VASP.PT OU TELF. 214 337 026
Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. Limitado ao stock existente.
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agentes.kios.pt
PERIFÉRICOS

IMPRESSORA
HP PAGEWIDE
MFP P57750DW

IMPRESSORA
DE ETIQUETAS
ZEBRA GC420

Foi desenhada para
equipar escritórios
e concebida com o
intuito de oferecer
custos de manutenção
extremamente reduzidos

As impressoras
GC420 Series™ da
Zebra são projetadas
para confiabilidade e
longevidade, oferecendo
impressão profissional de
etiquetas

PREÇO: 720,00€

GAVETA DE
DINHEIRO
Caixa metálica com
ligação RJ11, para
impressora ou caixa
registadora.

PREÇO: 50,00€

PREÇO: 250,00€

UPS MGE
EATON NOVA
AVR 500
Tecnologia line-interactive
Proteção telefónica,
modem, internet e adsl, 10
minutos de autonomia.
Capacidade: 500 va
Entrada: 1x power iec 320
Saída: 3x power iec 320

PREÇO: 78,00€

IMPRESSORAS
TÉRMICAS
STAR TSP-100
CITIZEN CTS-310II

VISOR DE
CLIENTE

Impressoras térmicas
com rapidez de
impressão de 160mm/
seg. Possuem cortador
parcial/total.
Eco USB Power Save
Mode

Ligação: USB

Visor de Cliente VFD
Preto 2x2

ÇÃO

PROMO

PREÇO: 30,00€

PREÇO: 170,00€

SCANNER
ZEBRA LS1203
Scanner funcional, fiável
e duradouro que permite
uma maior eficiência na
gestão do negócio sendo
ideal para pequenos
retalhistas
Ligação: USB

SCANNER
HONEYWELL
1400G2D
Sensor óptico: 640 pixels
Tipo de digitalização: 2D
Ângulo de leitura: 0 - 60°
Ligação: USB

PREÇO: 180,00€

PREÇO: 78,00€

MAIS INFORMAÇÕES: KIOSKUBE@VASP.PT OU TELF. 214 337 026
Despesas de transporte e montagem não incluídas. Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. Limitado ao stock existente.
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O KIOS ACADEMY AJUDA-O A MELHORAR O SEU NEGÓCIO. VENHA FAZER AS NOSSAS FORMAÇÕES E
APRENDA A GERIR MELHOR O SEU PONTO DE VENDA.

WORKSHOP
CONTABILIDADE E
FISCALIDADE NO
PONTO DE VENDA

WORKSHOP
ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO PONTO DE
VENDA

Aprenda a atuar com rigor e a não
perder dinheiro.

Saiba como ter um negócio bem
sucedido.

• Módulo 1
Contabilidade

• Módulo 1
A VASP e os seus processos

• Módulo 2
Gestão de stocks

• Módulo 2
Gestão e dinamização do espaço
comercial

• Módulo 3
Fiscalidade
PREÇO: 50,00€
(IVA incluído)
MAIS INFORMAÇÕES:
kiosacademy@vasp.pt
214 337 082

• Módulo 3
Informatização do Ponto de
Venda KIOS kube
PREÇO: 50,00€
(IVA incluído)
MAIS INFORMAÇÕES:
kiosacademy@vasp.pt
214 337 082

WORKSHOP
KIOS KUBE AVANÇADO
MODALIDADE PRÁTICA
Fique a conhecer todas as
funcionalidades do KIOS kube.
• Módulo 1
Registo avançado de produtos
• Módulo 2
Faturação
• Módulo 3
Gestão de produtos e de
fornecedores
• Módulo 4
Planeamento de campanhas
• Módulo 5
Relatórios e mapas
• Módulo 6
Operações avançadas de gestão
de informação
PREÇO: 75,00€
(IVA incluído)
MAIS INFORMAÇÕES:
kiosacademy@vasp.pt
214 337 082
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promoções

SP.PT
LOJA.VA

os melhores produtos, aos melhores preços

EM COMPRAS IGUAIS OU SUPERIORES A 30€*, OFERTA DOS PORTES DE ENVIO!
*Aos valores acima descritos acresce IVA à taxa legal em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio.
Limitado ao stock existente | Em compras inferiores a 30€ serão cobrados 2.50€ de portes.
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promoções

ACEDA
JÁ

LOJA.VA A
SP.PT

os melhores produtos, aos melhores preços

EM COMPRAS IGUAIS OU SUPERIORES A 30€*, OFERTA DOS PORTES DE ENVIO!
*Aos valores acima descritos acresce IVA à taxa legal em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio.
Limitado ao stock existente | Em compras inferiores a 30€ serão cobrados 2.50€ de portes.

