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FIDELIZAÇÃO
DIGITAL

A digitalização dos negócios é uma tendência em forte crescimento em todo o mundo. No mundo dos “Media”, também
se tem verificado uma tendência crescente de digitalização do
negócio, tendo a maioria dos editores apostado fortemente
no reforço da sua presença e oferta “online”. Contudo, essas
apostas não têm, até agora, gerado os resultados esperados de
forma a permitir compensar a queda da venda de publicações
em papel e garantir a sustentabilidade dos seus negócios editoriais.
É neste contexto de forte queda do mercado da imprensa e de
baixa rentabilidade do negócio digital que muitos dos grandes
grupos editoriais, a nível mundial, voltaram a querer apostar
no negócio tradicional das publicações em papel, através do
desenvolvimento de campanhas promocionais e de programas de fidelização dirigidos aos seus leitores. Com o objetivo
de promover o crescimento das vendas, alguns desses editores
têm vindo a seguir o caminho do desenvolvimento de ações de
venda direta de assinaturas. Porém, esse caminho tem diversas
desvantagens, pois implica custos elevados com a captação e
entrega das assinaturas, desvaloriza o produto (pois o mesmo
é vendido através da oferta de grandes descontos) e prejudica
a rede de retalho de publicações.

Um caminho, que me parece mais viável, é o da implementação de campanhas e ações de fidelização em conjunto
com a rede de Pontos de Venda, promovendo desta forma o negócio de publicações e criando oportunidades de
“cross-selling”. Porém, este caminho alternativo apresenta
algumas dificuldades operacionais, pois dificilmente se
consegue garantir que as ofertas promocionais chegam
efetivamente ao destinatário final. Tradicionalmente, o único mecanismo que assegura algum controlo é o da oferta
de cupões, o que tem um custo elevado de manipulação,
limita fortemente o tipo de ação e origina, muitas vezes,
erros no rebate.
De forma a ultrapassar estas limitações, tirando partido
das novas tecnologias, resolvemos desenvolver uma nova
solução de fidelização que designámos por “myKIOS”. Pensamos que esta solução baseada numa inovadora tecnologia digital, permitirá implementar campanhas e ações
promocionais atrativas, dirigidas aos leitores, contribuindo
assim para o crescimento do consumo de publicações e do
seu negócio. Infelizmente, esta nova solução só estará disponível em quem tiver instalada a solução KIOS kube, pois
requer o acesso a dados reais de vendas de publicações.
Nas próximas semanas começaremos a comunicar esta
nova solução, pelo que contamos com a sua colaboração
para que a mesma seja um sucesso.

Paulo Proença
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UMA LOJA CHEIA
DE CAPRICHOS!
Simpatia e diversidade de serviços
são alguns dos trunfos deste novo
espaço de Sesimbra.
Patrícia Lagos, de 32 anos, abriu no inicio de julho, em Sesimbra, a loja Caprichos, que junta artigos de papelaria, tabacaria e estética. “A minha mãe, vossa antiga agente, ajuda-me em tudo o que é necessário”, começou por revelar a
empresária.
“Abri esta loja como meio de sustento para mim e para a minha filha. Como sempre cresci entre revistas e jornais, decidi arriscar. Ainda por cima tenho a ‘mestre’ Suzete comigo”,
revelou Patrícia, sempre sorridente e otimista quanto a esta
nova aventura.

“Por enquanto, para além de simpatia e carinho, temos à
disposição dos nossos clientes alguns produtos VASP, raspadinhas, brinquedos, artigos de decoração, pequenas
lembranças de Sesimbra, artesanato local e serviços de estética. Quanto a esta última área, teremos um novo espaço
individualizado e com variedade de serviços estéticos brevemente”, concluiu.

IMPRENSA
ESTRANGEIRA EM
DESTAQUE
A Tabacaria do Arco e o Quiosque
Machado Assis destacam-se pela
forte aposta que fazem na imprensa
estrangeira.
José Henriques da Cruz, de 46 anos, é dono de dois pontos
de venda, o “Quiosque Machado Assis” e a “Tabacaria do
Arco”, “localizados numa zona central de Coimbra, que são
frequentados por diversos tipos de clientes”.
Neste negócio há 26 anos, o empresário optou, desde cedo,
por apostar fortemente na divulgação da Imprensa estrangeira. Sendo, neste momento, “a Tabacaria do Arco uma das
únicas lojas na cidade com um leque tão alargado nesta
área”, garante.
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Para além disso, o agente disponibiliza, ainda, uma vasta
gama de serviços e produtos para aumentar as suas receitas. “Temos uma grande oferta a nível de tabaco. Dispomos
do serviço KIOS express, de serviços de pagamento, como
o Epay, e fotocópias. Vendemos jogos, bebidas e gelados.
Temos artigos de papelaria, uma secção de livraria, bijuteria,
acessórios de vestuário, entre outros”, concluiu.
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SEMPRE A RIMAR…
E A SOMAR!
As lojas “RiMa” chegaram ao
Cascaishopping.
Fátima Jesus, de 52 anos, e o seu sócio e marido, Paulo Jesus, de 57, concretizaram “um desejo de há muito tempo” e
abriram finalmente uma loja RiMa no Cascaishopping, no
passado dia 7 de julho.
Esta é já a quarta loja destes empresários, que primam por
abrir espaços bem localizados, organizados e decorados,
que se destacam dos demais pela diversidade de serviços
e atendimento de excelência que têm. “Temos uma equipa
simpática e com gosto pelo que fazem. Acreditamos que os
clientes devem sentir-se em casa e procuramos conhecer
os seus gostos e hábitos, para alcançarmos a sua satisfação”,
revelou Fátima Jesus.

À semelhança das outras três, também esta loja RiMa disponibiliza tabaco, jogos, serviços de distribuição e artigos
gift, “sendo esta última a área do negócio que mais me
motiva e me atrai neste trabalho”, concluiu a agente.

| NOVIDADES
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Disney Junior
Revista
Nova revista oficial do canal Disney
Junior, com periodicidade mensal,
repleta de atividades e jogos com as
personagens mais divertidas do canal.
Em todas as edições oferta de brindes
muito apelativos, na 1ª edição uma
T-Shirt e na 2ª edição um Saco muito
divertido em 2 modelos diferentes.

Lançamento
02 julho

Público- Alvo
Infantil / Juvenil

PVP
Segmento
Infanto - Juvenil 4,99€
Periodicidade
Mensal

Exposição
Junto a revista
infantis

Livros de Atividades

PJ Masks Tenda

Disney - Mickey e os
Superpilotos, Emoji e
Bingo e Rolly

GIOCO - Revistas de
Passatempos

Os PJ Masks são os 3 heróis preferidos
de todas as crianças, agora disponivel
uma super Tenda onde podem brincar, descansar, ouvir uma história e até
dormir uma sesta.

Livros de atividades sobre as personagens da Disney que as crianças mais
gostam. São muitas páginas de diversão, repletas de jogos e com muitos
autocolantes.

Novas revistas de passatempos em
formato grande A5, compostas por 40
páginas com os passatempos preferidos e mais procurados pelos leitores
portugueses.

Lançamento
16 julho

Público- Alvo
Infantil / Juvenil

PVP
Segmento
Infanto - Juvenil 12,99€
Periodicidade
Única

Exposição
Junto a revista
infantis

Lançamento
agosto

Público- Alvo
Infantil / Juvenil

PVP
Segmento
Infanto - Juvenil Cada 5,99€
Periodicidade
Única

Exposição
Junto a revista
infantis

Lançamento
02 agosto

Público- Alvo
Adulto

Segmento
Passatempos

PVP
Cada 1,75€

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto a revistas
de passatempos

Sopas de Letras
e Sudokus para
Gigantes

Quizy Sopas de
Letras Quis e Quizy
Sudokus Mega

Shimmer & Shine

Cliclismo a Fundo

Novas revistas de Passatempos de Sopas de Letras e Sudoku num formato
maior que o habitual para o Verão.

Novas revistas de passatempos com
vários níveis de dificuldade ,
desde o fácil ao difícil e também formatos variados de Sopas de Letras e
Sudokus.

Nova revista baseada na série de desenhos animados exibidos no Canal
Panda em horário nobre, e que tem
sido um verdadeiro sucesso junto das
meninas.

Dedicada a tudo o que se relaciona
com ciclismo, desde o lazer até à competição. Inclui todas as novidades do
mercado nacional e internacional,
entrevistas com os melhores atletas
do mundo, testes e comparativos, passando por temáticas relevantes como
a Mecânica, Saúde, Nutrição e Treino,
com conteúdos premium produzidos
pelos jornalistas mais cotados na Península Ibérica.

Lançamento
14 julho

Público- Alvo
Adulto

Segmento
Passatempos

PVP
Sopas de Letras
1,95€
Sudoku
1,80€

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto a revistas
de passatempos

Em todas as edições oferta de um
brinde original, nesta 1ª edição um
colar e um anel, das 2 personagens
principais da série.

Lançamento
Início julho

Público- Alvo
Adulto

Lançamento
25 junho

Segmento
Passatempos

PVP
Cada 1,80€

PVP
Segmento
Infanto - Juvenil 3,99€

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto a revistas
de passatempos

Periodicidade
Trimestral

Público- Alvo
Infantil / Juvenil

Exposição
Junto a revista
infantis

Lançamento
15 maio

Público- Alvo
Adulto

Segmento
Ciclismo

PVP
3,50€

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto às revistas
de desporto
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Playmobil Dragons
Edição especial Playmobil Dragons,
totalmente dedicada ao filme “Como
treinar o teu dragão”. Com 36 páginas,
contém as habituais bandas desenhadas, passatempos e prémios Playmobil Dragons. Como oferta, a 1ª edição
conta com a fantástica figura Viking
de Estoico, o chefe da tribo e pai do
protagonista Soluço.

Guia de Receitas
Saudáveis
Nova Publicação em formato A4 com
32 páginas. É o novo guia de receitas
para quem quer adotar um estilo de
vida saudável. Esta primeira edição é
dedicada às sobremesas para diabéticos.

Portuguese Soul
Revista que apresenta as novas tendências de moda, design, e da industria do calçado.

Alimentação
Saudável
Nova Publicação em formato A4 com
32 páginas. É o novo guia de saúde
com dicas, receitas, e muito mais para
uma alimentação saudável. O primeiro número é dedicado à Reeducação
Alimentar.

Lançamento
19 julho

Público- Alvo
Infantil

Lançamento
06 julho

Público- Alvo
Adulto

Lançamento
19 julho

Público- Alvo
Adulto

Lançamento
20 junho

Público- Alvo
Adulto

Segmento
Infantil

Exposição
Junto a revista
infantis

Segmento
Vida saudável

PVP
2,90€

Segmento
Moda

PVP
8,00€

Segmento
Vida saudável

PVP
2,70€

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto às revistas
de vida saudável

Periodicidade
Semestral

Exposição
Junto às revistas
de moda

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto às revistas
de vida saudável

Periodicidade
Aperiódica

Clássicos de
Cozinha
Uma publicação onde as receitas mais
clássicas estão todas reunidas. Cada
edição tem uma temática única. A
primeira edição é dedicada ao tema
“Delícias da avó”.

A Nossa Prima

This is Portugal

Uma revista cheia de conteúdos dedicados aos jovens adultos nascidos
neste milénio, com muitas novidades sobre tendências atuais, talentos
emergentes, moda, música e muitos
outros temas.

Uma edição especial da Visão dedicada a todos os turistas que visitam
o nosso pais. Totalmente em Inglês,
mais do que um guia, é uma revista de
qualidade para estrangeiros feita por
experts locais.

Diário Sea3p0
Diário da popular youtuber Sea3p0

Lançamento
19 junho

Público- Alvo
Adulto

Lançamento
27 julho

Público- Alvo
Jovem / Adulto

Lançamento
26 julho

Público- Alvo
Adulto

Lançamento
29 agosto

Segmento
Culinária

PVP
2,90€

Segmento
Lifestyle

PVP
5,90€

Segmento
Turismo

PVP
5,90€

PVP
Segmento
Infanto - Juvenil 12,90€

Periodicidade
Bimestral

Exposição
Junto às revistas
de Culinária

Periodicidade
Trimestral

Exposição
Junto às revistas
de Life style

Periodicidade
Aperiódica

Exposição
Junto às
Publicações
Estrangeiras

Periodicidade
Única
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Público- Alvo
Infantil / Juvenil

Exposição
Junto a revistas
Juvenis
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ZERO A OITO:
O PODER DA EXPERIÊNCIA
Presente no mercado português há 18 anos,
a editora Zero a Oito tem reforçado o seu
posicionamento, inovando e aumentando
o seu portfólio de publicações
direcionadas para o segmento
infanto-juvenil. O lançamento
das novas revistas da Disney
foi o mote para uma entrevista
com a diretora da empresa,
Maria Morais Leitão.
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Zero a Oito

Quiosque (Q.) - Recentemente, a Zero a Oito alargou a sua gama de publicações e ficou com as
revistas da Disney. Qual o segredo para continuarem a crescer, ano após ano?
Maria Morais Leitão (M.M.L.) - A Zero a Oito é uma editora
que está no mercado há 18 anos e é especializada no target
infantil. Não existe, em Portugal, nenhuma outra editora a
trabalhar no canal quiosque, na área infantil há tanto tempo no mercado.
Já editamos todo o tipo de revistas e livros para crianças e
estamos constantemente a analisar o mercado e à procura
de marcas que estejam na moda.
A maturidade da Zero a Oito vem da experiência e do olhar
atento. Não há segredos, há muito trabalho no desenvolvimento dos produtos e na relação com os licenciadores.
Temos uma equipa experiente, que está sempre atenta aos
leitores, às tendências de mercado e que conhece as estratégias das marcas a nível internacional e nacional.
O facto de estarmos há tanto tempo no mercado, faz com
que os licenciadores e leitores confiem em nós e na nossa
forma de trabalhar. Por exemplo, já tínhamos trabalhado
com a DISNEY e agora voltamos a ter as licenças do target
pré-escolar. Este mercado é assim. A única coisa permanente é a mudança.

Consideram que a aposta neste segmento, dos 0
aos 8 anos, continua a ser o vosso principal fator
diferenciador?
Sim, sem dúvida, o que nos diferencia é o know how do
mercado infantil. Na nossa equipa editorial temos especialistas na área pedagógica e em conteúdos infantis. Temos
uma equipa de compras que faz a procura e o desenvolvimento dos produtos no mercado asiático, em fábricas certificadas e que cumprem todas as normas de qualidade e
segurança.
Somos capazes de desenvolver produtos exclusivos e diferenciadores, que são verdadeiros sucessos de vendas. Os
leitores reconhecem a qualidade dos nossos produtos e é
por essa razão que continuam a preferir as nossas marcas.

Já têm alguma novidade ou lançamento preparado para os próximos meses?
Temos muitas novidades. A Disney é um mundo! Em julho
lançamos o primeiro número da revista Disney Junior, que
é uma revista mensal. Temos previsto o lançamento de mais
edições especiais das revistas Vampirina e do Bingo e Rolly,
que são a grande aposta do canal Disney Junior Portugal.
Estamos a preparar livros de atividades das marcas Princesas e Frozen e estamos também a preparar uma edição
especial para o 90ª aniversário do Mickey, que é dia 18 de
novembro. O Mickey é a licença nº1 a nível mundial e orgulhamo-nos de trabalhar esta marca que nos acompanha a
todos desde a infância.
Mas também temos grandes lançamentos do PANDA. Vamos lançar no próximo mês de outubro a revista nº 100,
com mais páginas, novos conteúdos e novo formato. Na
compra desta edição oferecemos aos leitores uma mini
almofada do PANDA. E teremos nos próximos meses produtos especiais irresistíveis, como canetas de feltro, uma
manta e umas pantufas do PANDA.
Querem aproveitar para dar alguma dica de exposição das vossas revistas aos pontos de venda?
Os pontos de venda são parceiros estratégicos do negócio.
A forma como expõe os nossos produtos tem uma relação
direta com a venda dos mesmos. Gostaríamos de reforçar
o pedido para destacarem os produtos no quiosque e para
não escreverem na capa das nossas publicações. Todos os
produtos da nossa editora têm uma etiqueta para o ponto
de venda colocar o PVP e a semana de recolha. É fundamental que as publicações cheguem aos leitores em perfeitas condições e que sejam devolvidos à VASP sem etiquetas
adicionais ou riscados.
Qual o balanço que fazem desta parceria com a
VASP?
As publicações infantis têm uma estratégia de lançamentos
e relançamentos diferente dos jornais. Nós tivemos que nos
adaptar à VASP e a VASP também teve que se adaptar às
editoras infantis. Mas o balanço é muito positivo, a equipa
da VASP que gere a nossa conta é muitíssimo profissional.
Reunimo-nos com frequência para analisar as novidades
e avaliar os produtos a relançar. Sentimos que há sempre
disponibilidade da parte da distribuidora para encontrar
soluções para os desafios deste mercado.
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ELECTRA EM
EVIDÊNCIA
A ação da revista Electra nas
lojas Fnac voltou a superar as
expectativas.
Após o sucesso da primeira ação, a Fundação EDP solicitou
novamente a ajuda da VASP TMK para promover, uma vez
mais, a sua publicação trimestral nas lojas Fnac.
De 30 de junho a 29 de agosto, a Electra esteve, assim, destacada em parasitas, estrategicamente colocados nos lineares destas conceituadas lojas.

GUIAS EXPRESSO
EM FOCO
Os Guias do jornal “Expresso”
estiveram em destaque em
150 pontos de venda.
A Impresa aproveitou o verão para solicitar a ajuda da
VASP TMK para promover os Guias que saem com o jornal
“Expresso”.
De 29 de junho a 19 de julho, o editor realizou uma ação de
stoppers, em 50 pontos de venda da rede tradicional, para
destacar o “Guia Marisqueiras e Esplanadas 2018”.
De 7 a 27 de julho, 100 pontos de venda destacaram os
stoppers de promoção dos “Guias Expresso” nos seus
lineares.
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COFINA
EM AÇÃO
A Sábado, a Máxima e a Tv Guia
estiveram em destaque no verão.
A Cofina não descura a promoção de algumas das suas
principais marcas e juntou-se, uma vez mais, à VASP TMK
para apostar em diferentes ações, durante os meses de
verão.
De 7 de junho a 26 de julho, a revista Sábado esteve em
destaque nos balcões de 20 lojas Note.
De 1 de julho a 31 de agosto, o editor optou por realizar
ações de destaque no linear e de expositores em mais de 50
lojas Galp, para promover a Sábado, a Máxima e a Tv Guia.

TIME OUT EM
DESTAQUE
A Time Out apostou em ações
consecutivas para captar
novos leitores.
Sempre pronta a inovar para promover a sua marca, a revista Time Out solicitou a ajuda da VASP TMK para realizar
diversas ações de parasitas.
De 18 de julho a 18 de outubro, a revista esteve destacada
nos lineares das lojas Fnac e de 30 pontos de venda da rede
tradicional, escolhidos de forma estratégica.
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PUBLICAÇÕES
SOBRE RODAS
A ação das Bikes verão voltou a
realizar-se nas principais zonas
balneares e turísticas do país.
A VASP uniu-se, uma vez mais, a alguns dos seus editores
e pontos de venda para realizar a conceituada ação Bikes
verão, que conta já com doze anos de existência.
Inicialmente estava previsto que a campanha se realizasse
de 14 de julho a 31 de agosto. No entanto, e como já vem
sendo habitual nos últimos anos, a recetividade da ação foi
tão boa que a maioria dos agentes optou por prolongar a
iniciativa até meados de setembro.
No final, o feedback voltou a ser positivo e o objetivo de
aumentar as vendas e a visibilidade das publicações foi
atingido.

Estão abertas as candidaturas para as bikes
verão do próximo ano!
Envie-nos um email para rgodinho@vasp.pt ou
tmarques@vasp.pt e habilite-se a ser um dos
pontos de venda contemplados para ver as suas
publicações a circularem sobre rodas e as suas
vendas a aumentar.

AUMENTE AS VENDAS NO VERÃO!

TIN CONTINUA A
INOVAR
Trust in News lança duas novas
publicações e aposta em ações
de promoção.
A Trust in News (TIN) lançou as revistas “This is Portugal” e
“A Nossa Prima”, no passado mês de julho, e uniu-se à VASP
TMK para realizar ações de promoção das duas marcas.
De 8 a 29 de agosto, o editor apostou numa ação de
stoppers com a revista “This is Portugal”, em 50 pontos de
venda estratégicos.
Nos dias 24 e 25 de agosto, optou promoveu as duas publicações em simultâneo, colocando um carrinho de publicações a circular no Mercado de Campo de Ourique.
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Segurança na sua loja

APOSTE NA
SEGURANÇA DA
SUA LOJA!
É importante adotar medidas preventivas e apostar na instalação de
equipamentos de segurança para
manter a sua loja segura.
Sabia que 67% das perdas no setor
retalhista, em Portugal, se devem ao
furto em loja e à existência de trabalhadores desonestos? Tenha cuidado. Proteja a sua loja. Evite este tipo
de situações, tomando as devidas
precauções:

• Instale um sistema de
videovigilância
Monitorize a sua loja. Conte com uma empresa
especializada na área de sistemas de videovigilância, veja a nossa oferta e subscreva a solução
ideal que temos para si. Desta forma, caso ocorra alguma atividade suspeita, terá à sua disposição uma equipa profissional que avaliará a situação e tomará as medidas necessárias.

• Não tenha rotinas para os seus
serviços de banco
Tenha várias datas e horários estabelecidos
para efetuar a contagem de dinheiro ou realizar
as suas idas ao banco. Vá em diversas vezes, diminuindo a quantidade de dinheiro transportada e alterando os horários de acordo com a sua
necessidade.

• Elimine os “pontos cegos” da
sua loja
Otimize a sua loja para que não existam áreas
com fraca iluminação ou alcance visual. Um
ponto de venda limpo e organizado, indica um
maior controlo do negócio e acaba por inibir os
criminosos a fazerem furtos.

• Controle o acesso às zonas
reservadas da loja
Não permita que pessoas não autorizadas tenham acesso às zonas restritas.

• Opte por ter janelas e portas
de vidro
Esta é a melhor forma de conseguir ter uma visão geral do seu espaço.
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O SEU PROGRAMA
DE FIDELIZAÇÃO
ESTÁ A CHEGAR!
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A VASP prepara-se para lançar um programa de fidelização que
vai ajudar os agentes a aumentar as vendas das publicações e
de alguns produtos que têm nas suas lojas. Aproveite o myKIOS
para se aproximar dos seus clientes e dinamizar (ainda mais) o
seu negócio.
Os elevados níveis de informatização da população mundial e o acesso facilitado e instantâneo que temos à informação, atualmente, através da internet e das redes sociais,
contribuíram fortemente para a redução do hábito de leitura e para a quebra de vendas que se tem sentido na área
editorial. Ciente desta realidade e de todos os desafios que
o mercado das publicações enfrenta, a VASP tem procurado
criar alternativas, ao longo dos últimos anos, que ajudem
os seus agentes e editores a ultrapassar esta fase menos
positiva.

Inicialmente, começou por lançar as soluções e os serviços
KIOS, totalmente idealizados para se adaptarem às principais necessidades dos pontos de venda. Em simultâneo, foi
melhorando a sua plataforma digital mais antiga – o netVASP - e lançou algumas novas, como o site agentes.kios.pt
e a loja online, que são uma mais-valia para os agentes, pela
quantidade de produtos inovadores que disponibilizam. E,
mais recentemente, tem estado a trabalhar num programa
de fidelização, chamado myKIOS, que será lançado brevemente.
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O QUE É O MYKIOS?
Este inovador programa de fidelização promete unir a VASP,
os seus editores, agentes e parceiros, em torno de dois objetivos comuns: recuperar alguns dos laços que se foram
quebrando com o consumidor e aumentar as vendas das
publicações em Portugal. Como? Através da criação de
campanhas e promoções que incentivem o seu regresso às
lojas da rede tradicional, reforçando a sua confiança e melhorando a sua satisfação com este tipo de comércio e com
todos os produtos que comercializam.
Totalmente focado para o cliente final, o myKIOS funcionará através de uma app e de um microsite gratuitos, disponíveis para qualquer dispositivo iOS e Android, onde os
consumidores poderão: aceder a todas as campanhas disponíveis nos pontos myKIOS; usufruir de fantásticas ofertas; consultar a sua área de cliente; validar qual o valor que
já pouparam por aderir às campanhas e promoções; descobrir quais as lojas mais próximas, onde podem aproveitar as
campanhas e reservar as suas publicações favoritas.
O myKIOS estará disponível apenas para os pontos de venda que têm KIOS kube. Por isso, caso ainda não tenha aderido a esta nossa solução de gestão informática, deverá aproveitar esta oportunidade e fazê-lo agora, pois, certamente,
não irá arrepender-se.
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QUAIS AS VANTAGENS DE SER UM PONTO
MYKIOS?
Se todos os dias pensa numa forma de atrair mais clientes
para a sua loja, sem aumentar os seus custos, o myKIOS é
a solução que procurava. Descubra já quais as vantagens
associadas a este novo programa da VASP:
Sem Investimento inicial
A adesão ao myKIOS não implicará qualquer investimento
inicial para os pontos de venda com KIOS kube. A VASP e
os seus parceiros assumirão todos os custos inerentes à
criação, ao lançamento, à promoção e à manutenção deste
programa de fidelização.
Os agentes continuarão a usufruir das mesmas margens
sobre todas as publicações, produtos e artigos que participem nas campanhas. Não tendo, por isso, de fazer qualquer
esforço financeiro. Como vê, com este programa vai sair
sempre a ganhar!
Fácil implementação
O KIOS kube estará preparado com todas as funcionalidades necessárias para que o seu ponto de venda possa participar em todas as campanhas myKIOS, de forma rápida,
prática e eficaz.
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A VASP tratará, ainda, de todos os materiais de comunicação para colocar na sua loja, para que possa implementar,
divulgar e promover o programa junto dos seus clientes da
melhor forma.
Aumenta as suas vendas
Premiar ou recompensar os consumidores é a melhor forma de adicionar valor ao seu negócio e encorajar os seus
clientes a fazerem mais compras.
Por norma, os clientes fiéis têm metas e objetivos para os
programas de fidelização em que participam. Por isso, com
o myKIOS, sempre que souberem que estão próximos de
obter aquilo que desejam, poderão acabar por comprar
mais artigos para beneficiarem de todas as ofertas num
curto espaço de tempo, contribuindo, assim, para aumentar as suas vendas.
Melhora a sua reputação junto dos clientes
A reputação do seu negócio vai, certamente, melhorar com
o myKIOS, pois incentivará o cliente a regressar à sua loja
com mais frequência. Um consumidor que recebe alguma
oferta ou desconto sai sempre mais contente de uma loja e
não há melhor publicidade para um espaço do que aquela
que é feita por um cliente satisfeito. Ter alguém que confia
nos seus produtos e serviços é meio caminho para espalhar
essa preferência pelos seus familiares, amigos e conhecidos.

?

SABIA QUE?

58% dos usuários que participam
em programas de fidelização regressam à loja pelo menos uma vez por
mês
83% dos consumidores dizem que
este tipo de programas influenciam
o relacionamento com a empresa a
longo prazo
Um aumento de 5% na taxa de fidelização do seu negócio gera pelo menos 25% a mais de lucro por cliente,
em média

| DOSSIER
Reduz o custo de aquisição de novos clientes
Diversos estudos comprovam que os custos para conquistar novos clientes podem ser até 7 vezes superiores ao investimento necessário para manter os já existentes. É por
isso que há cada vez mais marcas e empresas a investir e a
apostar nos programas e cartões de fidelização, pois sabem
que são uma boa forma de angariar o máximo de clientes
para os seus negócios num curto espaço de tempo.
Cria uma nova experiência para os seus clientes
Como sabe, a experiência do cliente é determinante para
o sucesso de um negócio. Ao disponibilizar um plano de
fidelização, estará a oferecer ao seu cliente uma nova forma
de fazer compras ou adquirir um produto no seu espaço.
Todos os clientes gostam de se sentir únicos e especiais e
o myKIOS é, certamente, uma das melhores formas de lhes
dar tudo o que procuram.

ADIRA AO MYKIOS E COMECE JÁ A
GANHAR!
Como vê, tem inúmeros motivos para aderir a este programa de fidelização que é pioneiro em Portugal. Não se
esqueça que, se quer estar na crista da onda e destacar-se
neste mercado tão competitivo e exigente, é preciso aderir
a algumas modas e esta da fidelização dos clientes é daquelas que veio, certamente, para ficar.
Mais do que o preço baixo e a qualidade dos produtos, os
consumidores de hoje em dia valorizam as lojas com produtos diferentes, promoções, ofertas exclusivas e um atendimento personalizado. O myKIOS trará tudo isso, e muito
mais, para o seu negócio.
Adira a este fantástico programa. Aumente os seus lucros,
sem ter de gastar qualquer dinheiro, pois a VASP e os seus
parceiros já trataram disso por si. Aumente a sua produtividade. Melhore o seu atendimento. Tenha uma equipa qualificada e dedicada a promover o myKIOS e verá que está
encontrada a fórmula do sucesso para a sua loja, nos próximos meses. Contamos consigo!
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Agente Pedro Sá

QUIOSQUE DO
ROSSIO ESTÁ
DE VOLTA!
O centro de Santa Maria da
Feira ganhou mais vida com
a reabertura do Quiosque do
Rossio.
O Quiosque do Rossio abriu as suas portas no passado dia
28 de julho, pelas mãos de Pedro Sá, de 31 anos. A reabertura deste ponto de venda, que estava fechado desde 2017,
veio dar uma nova vida ao centro de Santa Maria da Feira.
“Encontrava-me desempregado e estava a procurar trabalho dentro da minha área, pois sou licenciado em Artes
Visuais e Tecnologias Artísticas, pela Escola Superior de
Educação do Porto, até que apareceu esta oportunidade.
Como sempre gostei de lidar com pessoas, decidi arriscar
e apresentei a minha candidatura na Câmara Municipal. Fiquei a saber no dia 13 de junho, que ia explorar o quiosque,
curiosamente no dia de Santo António que é o padroeiro
dos comerciantes”, revelou o empresário.

Neste momento, o agente já possui “publicações, raspadinhas, gelados, bebidas, tabaco, serviços de pagamento e
alguns postais e gifts. O essencial para o inicio do negócio”,
considera Pedro Sá, que está já a preparar mais algumas
surpresas para os seus clientes.

“

“QUERO PRIMAR PELA DIFERENÇA E
MOSTRAR AO CLIENTE QUE SOU INOVADOR E, ENTÃO, COMO ESTRATÉGIA
DE MARKETING, VOU ADICIONANDO
SERVIÇOS, ESTANDO NESTE MOMENTO
A TRATAR DE TUDO PARA ADERIR AO
KIOS EXPRESS, DA VASP”.
Para fidelizar os seus clientes, Pedro Sá aposta num “atendimento personalizado” e procura ter o seu Quiosque sempre
atualizado nas redes sociais. “Tento também partilhar todas
as novidades que chegam à loja, através da nossa página
de facebook (@quiosquedorossio)”.

“Como estou num ponto privilegiado de uma cidade rica
em eventos, tive a sorte de começar logo com 12 dias de
um deles, a Viagem Medieval de Santa Maria da Feira, que
me permitiu ter uma boa publicidade entre muitos feirenses que ansiavam por ver este Quiosque reaberto”, contou
Pedro Sá.

Dinâmico e proativo, o empresário começou já a pensar no
que pode fazer para aproveitar o próximo evento que se
vai realizar na cidade. “Estou também já a pensar no Perlim,
que atrai imensos turistas portugueses e espanhóis a Santa
Maria da Feira, na época de Natal. Quero expor artigos para
crianças e tentar aproveitar a forte adesão de turistas espanhóis que aqui temos, vendendo alguns jornais e revistas
do país vizinho”, concluiu.
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Sopro de Rua

O REGRESSO
DA SABÓIA
A Tabacaria Sabóia reabriu
com nova cara, novos
serviços… e novas donas.

As amigas Inês Teixeira, de 48 anos, e Mariana Pereira Coutinho, de 46, decidiram aproveitar o espaço da antiga Tabacaria Sabóia, que havia fechado e estava totalmente ao
abandono, para dar uma nova vida a esta conhecida loja
que fica na Avenida Sabóia, no Monte do Estoril.
“Como ambas gostamos de comunicação, de novidades
em diversas áreas e de novos desafios, decidimos reabrir
esta antiga tabacaria. Criámos um conceito inovador, diferente e acessível, mas mantivemos o nome SABÓIA”, começam por revelar as empresárias.

Para além das publicações, e de forma a captar diferentes
tipos de clientes, as agentes optaram ainda por criar áreas
de negócio distintas dentro do mesmo espaço.
“Na loja temos uma pequena área de restauração, vendemos artigos de escritório, artigos escolares e jogos”, revelaram, visivelmente orgulhosas do seu espaço, que tem feito
as delícias dos clientes que por lá passam.
Quanto a planos para o futuro, Inês Teixeira e Mariana
Coutinho, revelam que “como o estabelecimento é muito
recente, ainda estão a estudar novas iniciativas” para desenvolver ao longo dos próximos meses.

Três meses volvidos, após o início desta aventura, Inês Teixeira e Mariana Pereira Coutinho assumem que “o começo
é sempre complicado, tem que se ter força de vontade e
determinação”. No entanto, as empresárias não pretendem
baixar os braços e estão sempre à procura de novas formas
de dinamizar o espaço. Recorreram, inclusivamente, a algumas soluções e serviços KIOS, com os quais estão “muito
satisfeitas, pois são excelentes” apostas.
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Madeira

TABACARIA
DÁ VIDA A
ESPAÇO
COMERCIAL
Os clientes da Goldpress
dão movimento a um
centro comercial, na
Madeira, que viu muitas
lojas fecharem nos
últimos tempos.

Na Goldpress encontra-se um pouco de tudo. Revistas
e jornais (regionais, nacionais e estrangeiras), material
escolar, souvenirs da Madeira, artigos de higiene pessoal e de conveniência, em caso de SOS (ideal para os
turistas), artigos de papelaria, tabaco, entre outros.
“Como temos uma escola aqui perto, também fazemos
promoções, nomeadamente em livros de pintura, cores,
entre outros”, acrescentou o agente, que se alia frequentemente a eventos de angariação de fundos para este
estabelecimento de ensino.

Marco Gomes é professor do primeiro ciclo de profissão,
mas, como não conseguiu colocação em 2013, resolveu
abrir a tabacaria Goldpress, “para continuar o contacto
com as Letras, embora de forma diferente”.
Inicialmente, a loja estava localizada noutro sítio, mas
em 2015 o empresário teve conhecimento de que o
Caniço Golden, em Santa Cruz, possuía esta loja fechada
e arriscou.

“

“DECIDI RECUPERAR ESTE ESPAÇO E
MUDAR A LOJA PARA AQUI, ATÉ
PORQUE O SÍTIO É AGRADÁVEL”

Atualmente, e após o encerramento de algumas lojas
perto da sua, Marco Gomes considera que os seus clientes diários e os turistas que ficam hospedados no hotel
da zona é que dão vida a este centro comercial. “Se a
tabacaria não estivesse aberta, muita gente deixava de
frequentar este espaço”, frisa, acrescentando: “Está a correr bem, porque muitas pessoas gostam da loja e outras
sabem que estou cá, por isso, automaticamente tenho
o meu cliente diário e o cliente de passagem”, explica.
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Outra curiosidade sobre este ponto de venda é a campanha de troca de livros estrangeiros e/ou infantis que
Marco Gomes criou e que tem tido boa aceitação, essencialmente, junto dos turistas que podem assim trocar
os seus livros por alguns dos que existem em loja. “Tem
sido bastante agradável estar neste espaço”, confessa.
Sempre a pensar em novas ideias para dinamizar o seu
espaço, o agente pretende “adquirir uma fotocopiadora
para prestar serviços de fotocópias, algo que aqui, nesta
área, não existe e é muito procurado” e apostar em souvenirs ainda mais originais.
Apesar de, neste momento, já dar aulas, Marco Gomes
admite que esta é uma aposta ganha e não pretende
abandonar este negócio. “Dá muito trabalho, requer
muita dedicação, mas é algo que vou continuar a fazer
de bom gosto”, concluiu.
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APROVEITE OS DESCONTOS E
ORGANIZE O SEU ESPAÇO!
| CAMPANHA VÁLIDA ATÉ 31 DE OUTUBRO

EXPOSITOR DE REVISTAS
6 NÍVEIS | 14547

EXPOSITOR DE CARTOLINAS
| 14569

Altura | 87 cm Comprimento | 50 cm
Largura | 49 cm

Altura | 192,5 cm
Largura | 48,5 cm

Antes | 59,99 €

Antes | 209,93 €

Agora | 49,99 €

Agora | 178,99 €

SUPORTE DE BALCÃO PARA
ROLO DE PAPEL

Comprimento | 75 cm

EXPOSITOR CHÃO PAPEL
FANTASIA | DUPLO 14549

EXPOSITOR CHÃO PAPEL
FANTASIA | SIMPLES 14550

Altura | 132,5 cm
Profundidade | 74 cm
Largura | 38 cm

Altura | 157 cm
Profundidade | 75,5 cm
Largura | 33 cm

Antes | 69,99 €

Antes | 55,99 €

Agora | 59,99 €

Agora | 45,99 €

300 mm | 14545

Antes | 21,50 €

Agora | 18,50 €
700 mm | 14546

Antes | 33,50 €

Agora | 28,50 €

Para mais informações contacte: Tlf. 214 337 082 | E-mail - 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.
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GÔNDOLA
COMPLETA

BALCÃO
COM PRATELEIRAS

Duas frentes, duas prateleiras simples, duas prateleiras duplas e
duas prateleiras triplas

Inclui frente com reguado, rodapé em melamina branca,
3 prateleiras direitas e 1 prateleira tripla em chapa.

Altura | 135cm
Profundidade | 70cm
Largura | 100cm

Altura | 90cm
Profundidade | 55cm
Largura | 140cm

Preço | 430,00 €

Preço | 598,00 €

EXPOSITOR DE
DESTAQUE | 13909

ZIG-ZAG
JORNAIS | 13905

IDENTIFICADORES
MAGNÉTICOS

PARASITA

Altura | 153cm
Largura | 34cm

Altura | 10cm
Comprimento | 97cm
Largura | 40cm

Pack 22 unidades

Altura | 19cm
Profundidade | 8cm
Largura | 23,5cm

Preço | 30,00 €

Preço | 51,50 €

Preço | 7,90 €

Altura | 4cm
Largura | 30cm

Preço | 8,90 €

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

agentes.kios.pt
LINEAR COMPLETO COM PALA
E PRATELEIRAS PARA
PUBLICAÇÕES
| RV19
1 prateleira simples
2 prateleiras duplas
1 Zig-Zag

ILHA EM
MELAMINA
A ilha é um espaço perfeito para exposição de livros ou “gifts”
Altura | 85cm
Comprimento | 120cm
Largura | 85cm

Altura | 196cm
Largura | 100cm
Profundidade | 40cm

Preço | 319,99 €

Preço | 184,50 €

PAGUE EM

3X

SEM JUROS
Válido para compras
superiores 300€ em
produtos KIOS Store

EXPOSITOR DE
REVISTAS COM RODAS
| 14548
Altura | 177cm
Largura | 54,5cm

Preço | 106,50 €
Mais Informações:
contactcenter@vasp.pt

EXPOSITOR DE PAREDE PARA JORNAIS E
REVISTAS
Expositor de Revistas

Expositor de Jornais

Simples | 3662
Alt. 150cm | Prof. 16cm | Larg. 27cm

Simples | 3663
Alt. 140cm | Prof. 9cm | Larg. 23,5cm

Preço | 17,75 €

Preço | 18,20 €

Duplo | 3660
Alt. 150cm | Prof. 16cm | Larg. 53,5cm

Duplo | 3661
Alt. 140cm | Prof. 9cm | Larg. 55cm

Preço | 37,70 €

Preço | 36,40 €
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MAIS INFORMAÇÕES:
kiosprint@vasp.pt
214 337 026

SOLUÇÃO
COMPACTA
KONICA MINOLTA

• Impressão, cópia e
digitalização até formato A4
• Papel até 210grs incluíndo
frente e verso automático;

SOLUÇÃO
AVANÇADA
KONICA MINOLTA

• 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;

Renting Semanal
3 anos | 15,90€ ou
5 anos | 11,90€

• Impressão de faixas com
297mm de alt., até 1,20m de
comp.;

• Inclui 100 impressões/
cópias a preto e 25 a cor, por
semana.

• Impressão de documentos a
partir da internet

• Impressões/cópias
excendentes: 0,014€/un.
preto e 0,119€ un. cor.

Renting Semanal

3 anos | 29,00€ ou
5 anos | 19,85€

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

ADE
NOVID
SOLUÇÃO
ECONÓMICA
RICOH MP C2004EX SP

• 20 páginas/min
• Disponibilização de layouts
de personalização
• Papel até 300 gr
• Impressão de banner
• 2 gavetas
• Armário
• Impressão SRA3

Renting Semanal

5 anos: 10.99€ (+ IVA): Opção
sem plafond de cópias, valor
das cópias
5 anos: valor semanal de
12.99€ (+ IVA), com plafond de
cópias 200 a preto e 50 a cores

Excedente

Impressões/ cópias excedente:
• Valor A4 preto 0.0085 €
• Valor A4 cor 0.0550€
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CARTÕES
EPAY
São cartões pré-pagos, que
permitem a adição de dinheiro
à conta do cliente que os compra. Sem investimento inicial,
estes cartões permitem aumentar a diversidade de produtos na sua loja e potenciar o
seu negócio.

MONEYGRAM
Disponibilize
serviços
de
transferência de dinheiro para
Portugal e para o estrangeiro,
através da sua loja.
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veja todas as nossas soluções e oportunidades em

agentes.kios.pt

PERIFÉRICOS
MAIS INFORMAÇÕES:
kioskube@vasp.pt
214 337 026

HP PageWide MFP
P57750DW

Impressora de
Etiquetas GC420

Ligação: USB

Desenhada para equipar
escritórios e oferecer custos de
manutenção extremamente
reduzidos.

As impressoras GC420 Series™
da Zebra oferecem uma
impressão profissional de
etiquetas.

STAR TSP-100
CITIZEN CTS-310 II
Impressoras térmicas com
rapidez de impressão de
160mm/seg.
Possuem cortador parcial/
total.
Eco USB Power Save Mode

PREÇO | 30,00€

PREÇO | 720,00€

PREÇO | 250,00€

PREÇO | 170,00€

Visor de
Cliente
Visor de Cliente VFD
Preto 2x2

Gaveta de
Dinheiro

UPS MGE EATON
Nova AVR 500

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

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 | 50,00€

PREÇO | 78,00€

Impressoras
Térmicas

Scanner Honeywell
1400G2D

Scanner Zebra
LS1203

Ligação: USB

Sensor óptico: 640 pixels
Tipo de digitalização: 2D
Ângulo de leitura
Pitch: 0 - 60°Conectividade
USB

PREÇO | 78,00€

PREÇO | 180,00€

Scanner funcional, fiável e
duradouro, que permite uma
maior eficiência na gestão
do negócio. É ideal para
pequenos retalhistas.

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

agentes.kios.pt
MAIS INFORMAÇÕES:
kiosacademy@vasp.pt
214 337 02

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 ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO PONTO DE VENDA
Saiba como ter um negócio bem sucedido.

• Módulo 1
A VASP e os seus processos
• Módulo 2
Gestão e dinamização do espaço comercial
• Módulo 3
Informatização do Ponto de Venda KIOS kube

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

PREÇO | 50,00€
(IVA incluído)

• Módulo 5
Relatórios e mapas
• Módulo 6
Operações avançadas de gestão de informação

PREÇO | 75,00€
(IVA incluído)
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| PROMOÇÕES
OS MELHORES PRODUTOS,
AOS MELHORES PREÇOS
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| PROMOÇÕES
Aceda já a loja.vasp.pt OFERTA
dos portes de envio, em compras
iguais ou superiores a 30,00€*

* Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor,
podem ser alterados sem aviso prévio.
Limitado ao stock existente | Em compras inferiores a 30,00€
serão cobrados 2,50€ de portes.
Condições válidas para as páginas 33 e 34
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