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editorial

sumário

Esta edição está escrita nos termos do novo acordo ortográfico.

Uma vez terminada a época de 
veraneio, eis que chega o tempo 
dos regressos. Para os que pude-
ram tirar férias, é o momento do 
regresso ao trabalho e à realidade 
do dia-a-dia. Para os que têm fi-
lhos em idade escolar, é também 
o momento do regresso às aulas e 
às despesas que tal regresso im-
plica. No actual cenário político 
e económico do país, desconfio 
que para muitos estes regres-
sos não sejam muito desejados. 
Contudo, não adianta entrarmos 
em depressão ou enterrar a cabe-
ça na areia à espera que melhores 
tempos apareçam. Tenho para 
mim que o futuro depende em 
grande medida daquilo que nós 
hoje realizarmos.

Neste enquadramento, penso 
que este tempo de regressos é o 
tempo ideal para preparamos o 
futuro. Em vez de baixarmos os 
braços, devemos meter mãos à 
obra e realizar muitos dos pro-
jectos que temos vindo a ideali-
zar. Sem querer parecer dema-
siado optimista, estou seguro 
de que se usarmos um pouco de 

imaginação ainda existem opor-
tunidades de negócio a explorar.

Nesta edição da Quiosque 
quisemos partilhar convosco o 
sucesso que tivemos com o lan-
çamento no início deste ano do 
novo catálogo de produtos Kios 
e mais recentemente com o lan-
çamento do catálogo “regresso às 
aulas”. 

Pelos testemunhos que reco-
lhemos junto dos nossos agen-
tes, pensamos que este projecto 
constituiu uma mais-valia para o 
sucesso do seu negócio ao permi-
tir-lhes ter acesso a uma gama de 
produtos alargada, com preços 
competitivos e com um proces-
so de encomenda simples. Este 
é para nós um exemplo de um 
projecto ganhador e que irá ter 
seguramente continuidade.

Durante os próximos meses 
iremos lançar outras iniciativas 
que esperamos que possam con-
tribuir para a sustentabilidade 
do vosso negócio. Em vez de ser 
um regresso ao presente, este é o 
momento de preparar um regres-
so ao futuro
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breves

Jorge Brito instalou-se no novo 
hospital de Vila Franca, inaugurado na 

primavera, por causa da fraca saúde da 
economia. Depois de perder o emprego 
na área de auditoria financeira de uma 
multinacional, decidiu dedicar-se ao seu 
próprio negócio, ganhando o concurso 
para explorar a papelaria do hospital. 
Jorge Brito não se quis ficar pelos jornais 
e revistas. Aqui vendem-se artigos de 
papelaria, pequenos presentes e outros 
produtos com uma ligação às tradições 
portuguesas.

Também a decoração do espaço segue 
o conceito de uma loja à antiga, fami-
liar. Cá fora, a chamar as atenções, está 
uma típica ardósia, onde o agente dese-
nha imagens engraçadas e reproduz as 
principais manchetes do dia e algumas 
informações e curiosidades úteis, desde 

a previsão meteorológica às efemérides 
do calendário. “Queria dar o ar de uma 
casa tradicional”, conta Jorge Brito. “A 
ardósia sempre foi um símbolo das casas 
portuguesas”.

Tal como os restaurantes têm as 
suas ementas expostas à entrada, tam-
bém este ponto de venda apostou nesta 
forma simples e engraçada de captar a 
atenção dos colaboradores, utentes e 
visitantes do hospital. “Serve para cha-
mar a atenção”, explica Jorge Brito. “As 
pessoas gostam do impacto”. A par da 
ardósia tradicional, há também uma “ar-
dósia” virtual: a página da Papelaria 13 
no Facebook, que mostra todos os dias 
fotos novas e informações úteis. “Tento 
ao máximo ser original”, conta o agente. 
E resulta! “O impacto nos cliente é muito 
engraçado”.

PEDALAR CONTRA A CRISE
No ceNtro de Lisboa há um ageNte que Não se queixa da faLta de cLieNtes. todas as 
maNhãs moNta a sua bicicLeta e vai ao eNcoNtro deLes

A EMENTA DO SUCESSO
uma forma simpLes e divertida de chamar a ateNção faz da papeLaria 13 um sucesso 
eNtre os uteNtes do hospitaL de viLa fraNca de xira
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Foi no início do ano que João 
Espada Vieira instalou o seu ponto de 

venda na Quinta dos Barros, em Lisboa. 
Desde a primeira hora, o atendimento 
cordial e dedicado aos clientes é o pon-
to de honra da Palavras e Argumentos. 
Tudo o que o cliente quer, ou está dispo-
nível ou é rapidamente encomendado 
para que nada falte aos fregueses. 

Aqui, além dos jornais e revistas do 
dia, a aposta é na variedade e qualidade 
dos produtos. João Espada Vieira orgu-
lha-se de poder oferecer um bom café 
aos seus clientes e, mais do que isso, 
uma boa garrafa de vinho. Um apaixo-
nado pelo vinho, o agente é famoso por 
aconselhar a melhor garrafa para acom-
panhar a refeição certa. 

E é famoso também pela sua bici-
cleta: todas as manhãs, antes de abrir 

a loja, faz uma ronda pelas redondezas, 
distribuindo jornais e revistas pelos 
clientes fiéis nos estabelecimentos co-
merciais da zona ou até em casa de cada 
um. 

“As pessoas do bairro já me conhe-
cem”, diz. E o melhor é que, para o 
cliente, o prazer de ter o jornal da ma-
nhã no tapete à porta de casa logo cedo 
não tem quaisquer custos adicionais. 

Para este comerciante, trata-se de 
valorizar o cliente. “Procuro ser um 
pouco como o alfaiate”, explica. Ou 
seja, no seu ponto de venda todos têm 
direito a um serviço feito à medida. Os 
resultados medem-se nas vendas, que 
estão a correr muito bem. 

“Por vezes temos de ir nós ter com os 
clientes”, justifica João Espada Vieira. 
“Temos de puxá-los, ser proativos”.
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PULSEIRAS 
ENCADEADAS
Caixa com 25 saquetas de pulseiras ENCADEADAS. Cada 
saqueta tem 3 pulseiras. Há 15 cores diferentes.

CRAzy ChIC
Conjunto divertido para decorar maravi-
lhosos pendentes e fazer colares e pulsei-
ras personalizados com palavras.

FAÇA FÁCIL 
PROFESSIONAL
Nova revista de lavores, dedicada em 
especial à Costura.

ANGRy BIRDS 
MAShEMS
Expositor 20 saquetas com 
ANGRY BIRDS MASHEMS. 
Há 18 modelos diferentes..

COLECÇÃO DE CROMOS 
ThE SMURFS 2
Nova coleção de cromos das conhecidas personagens do 
filme em exibição nos cinemas - THE SMURFS 2

FIGURAS
ABELhA MAIA
Caixa com 24 Figuras de Banho 
da Abelha Maia. 
Há 4 figuras diferentes.
DATA DE LANÇAMENTO:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

1 julho
Brinquedo
One shot
Infantil
€2,99
Balcão

29 junho
Brinquedos
One shot
Infantil/Juvenil
€3,99
Balcão

16 agosto
Brinquedo
One shot
Infantil/Juvenil
Álbum - €1,50 
Saqueta - €0,60
Balcão / Local de grande 
visibilidade

25 junho
Brinquedos
One shot
Infantil/Juvenil
€3,49
Balcão

20 junho
Lavores 
Costura
Bimestral
Adulto
€4,90
Junto às revistas de lavores

1 julho
Brinquedo
One shot
Infantil/Juvenil
€1,99
Balcão
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PLANES
LANÇADOR DE AVIÃO
Caixa com 10 AVIÕES VOADORES 
(inclui lançador). 
Há 3 aviões diferentes.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

29 junho
Brinquedos
One shot
Infantil/Juvenil
€3,99
Balcão

PULSEIRAS 
ChUPETA DA SORTE
Expositor com 12 saquetas com pulseiras CHUPETA da 
SORTE. Cada saqueta tem 2 pulseiras.

NOVA ERA
Nova revista de desenvolvimento pessoal, 
para pessoas activas e que se preocupem 
com o seu bem estar e qualidade de vida.

PULSEIRAS
INFINITO
Caixa com 12 saquetas de 
pulseiras INFINITO. 
Cada saqueta tem 2 pulseiras. 
Há 15 cores diferentes.

COLECÇÃO DE CARTAS
MOURINhO AND ThE SPECIAL ONES
Baralhos e Saquetas com cartas para jogar

SKATE FINGER 
MASTER
Conjunto de 2 Finger Skates 
e diversos acessórios Super 
Divertidos.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

Setembro
Brinquedo
One Shot
Infantil/Juvenil
Starter Pack - €9,99    
Saqueta - €2,99
Balcão

24 julho
Brinquedos
One Shot
Infantil/Juvenil
€9,99
Balcão

1 julho
Brinquedos
One Shot
Infantil/Juvenil
€1,99
Balcão

4 julho
Desenvolvimento Pessoal / 
Saúde e Bem estar
Mensal
Adulto
€2,80
Junto a revistas de desenv.
pessoal e de saúde e bem estar

29 junho
Brinquedos
One Shot
Infantil/Juvenil
€1,99
Balcão
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 Construa e Decore 
a sua Casa de Sonho

*

        Fascículo nº1
+ Oferta de vitrina 

1,95 + Jornal

1ªEntrega
Preço de Lançamento

        e potes decorativos 
     + Cupão para aquisição 
        da casa  de bonecas

€
    

8/23/13   12:23 PM
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CM - Coleção
CASA DAS BONECAS
Coleção de 40 fascículos com oferta de peças de 
decorativas e de mobiliários.

VISÃO
A AVENTURA DOS DESCOBRIMENTOS
6 livros sobre os Descobrimentos Portugueses, para os 
mais novos.

VISÃO E ExPRESSO
DVD'S GUERRA DOS TRONOS
Coleção de 5 DVDs com a 1ª temporada da serie televisi-
va de grande sucesso - A Guerra dos Tronos.

CM/RECORD/SÁBADO/TV GUIA
COLEÇÃO DVD'S "A RESSACA"
Coleção de 3 DVD's a Ressaca I, II e III.

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

15 setembro 2013
15 junho 2014
Feminino
Semanal
Feminino
1ª entrega preço promocional de 
€1,95 e as restantes €7,95
Junto ao CM

22 setembro
6 outubro
Cinema
Semanal
Adulto
dois primeiros DVD's €4,95
o terceiro DVD €12,95
Junto às publicações

12 setembro
12 outubro
Cinema/TV
Semanal
Adulto
€5,95
Junto à Visão e Expresso

À Conquista de Ceuta
Bojador, o Fim do Mundo

A Aventura dos Descobrimentos
À Conquista de Ceuta        Bojador, o Fim

 do M
undo

1

A conquista de Ceuta e a passagem do temido 
cabo Bojador são dois dos acontecimentos mais 

importantes da história dos Descobrimentos 
portugueses. Com a passagem do cabo Bojador, 
caíram por terra os mitos que tanto assustavam 
os nossos navegadores e a partir daí abriu-se o 

caminho para um mundo até então desconhecido.

Madeira, terra à vista
Açores, as nove ilhas do Atlântico

A Avenutra dos Descobrimentos
M

adeira, terra à vista        Açores, as nove ilhas do Atlântico

2

Depois da conquista de Ceuta, o desejo do 
infante D. Henrique permaneceu: chegar a 

novos territórios, a sítios onde nunca ninguém 
tinha chegado antes, dar a conhecer o mundo 
ao mundo. A descoberta dos arquipélagos da 

Madeira e dos Açores permitiu a Portugal alargar 
o seu território e dispor de importantes pontos 

de escala para a navegação portuguesa na 
descoberta de novas terras. 

Andando pela Costa de África
Das Tormentas à EsperançaAndando pela Costa de África        D

as Torm
entas à Esperança

3

A conquista de Ceuta e a passagem do temido 
cabo Bojador são dois dos acontecimentos mais 

importantes da história da expansão ultramarina 
portuguesa. Com a passagem do cabo Bojador, 

caíram os mitos que tanto assustavam os nossos 
navegadores e abriu-se o caminho para o mundo 

até então desconhecido.

A Avenutra dos Descobrimentos

Os Donos do Mundo
Brasil, a Terra de Vera Cruz

O
s D

onos do M
undo        Brasil, a Terra de Vera Cruz

4

A conquista de Ceuta e a passagem do temido 
cabo Bojador são dois dos acontecimentos mais 

importantes da história da expansão ultramarina 
portuguesa. Com a passagem do cabo Bojador, 

caíram os mitos que tanto assustavam os nossos 
navegadores e abriu-se o caminho para o mundo 

até então desconhecido.

A Aventura dos Descobrimentos

Índia, Terra das Cores e Sabores
Rota da Índia

Índia, Terra das Cores e Sabores        Rota da Índia

5

A conquista de Ceuta e a passagem do temido 
cabo Bojador são dois dos acontecimentos mais 

importantes da história da expansão ultramarina 
portuguesa. Com a passagem do cabo Bojador, 

caíram os mitos que tanto assustavam os nossos 
navegadores e abriu-se o caminho para o mundo 

até então desconhecido.

A Aventura dos Descobrimentos

O
s Portugueses, M

acau e a China       Japão, Terra do Sol N
ascente

6

A conquista de Ceuta e a passagem do temido 
cabo Bojador são dois dos acontecimentos mais 

importantes da história da expansão ultramarina 
portuguesa. Com a passagem do cabo Bojador, 

caíram os mitos que tanto assustavam os nossos 
navegadores e abriu-se o caminho para o mundo 

até então desconhecido.

Os Portugueses, Macau e a China
Japão, Terra do Sol Nascente

A Aventura dos Descobrimentos

19 setembro
29 outubro
História
Semanal
Infantil/Juvenil
Revista Visão + €1,00
Junto à Visão
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destaque

É uma novidade no mercado edi-
torial, mas assinada por alguns dos 

nomes mais experientes do jornalismo 
português, a começar pelo diretor. Aos 
77 anos, Mário Zambujal não resistiu ao 
desafio de voltar a uma redação, mais de 
30 anos depois da sua última experiência 
a viver o quotidiano de um jornal. Aceitou 
mergulhar neste projeto graças à “amável 
pressão de duas jornalistas – Maria de 
Oliveira e Alexandra Abreu –, em sinto-
nia com igual vontade de um corajoso 
empresário da comunicação, Adriano 
Eliseu”, conta Mário Zambujal. “Ainda me 
quis escapar, dados outros afazeres, mas 
acabei por reconhecer as virtualidades do 
projeto”, confessa.

O jornal surge numa altura de quebra 
continuada nas vendas da imprensa em 
papel, mas nem isso abala a confiança 
da equipa. A escolha criteriosa dos te-
mas e o talento de uma equipa coesa são 
as apostas deste novo título para ganhar 
o seu espaço entre um público de leito-
res habituados ao tradicional jornal em 
papel e abertos a uma abordagem sobre 
a atualidade mais alinhada com os seus 

interesses. “A vontade é abarcar temas 
que, dirigidos fundamentalmente aos 
"seniores", possam servir e proporcionar 
prazer de leitura a toda a família”, conta 
Mário Zambujal. “A esperança é conse-
guir o objetivo de afirmação com um tra-
balho sério e animado pela permanente 
vontade de não desiludir os leitores”.

Para isso, a par de um grafismo pensa-
do para agradar aos leitores mais velhos 
(incluindo no tamanho da letra impres-
sa), a distribuição é crucial para captar o 
público. “Como é natural num princípio 
de vida, a fidelização de leitores passa por 
garantir a presença do jornal em todas 
as zonas do país: cidades e outras locali-
dades”, conta o diretor. Por isso mesmo, 
o papel dos pontos de venda é insubsti-
tuível. “As pessoas que vendem os jornais 
nas bancas são dos nossos mais impor-
tantes amigos”, aponta Mário Zambujal. 
Quanto às condições de sucesso do pro-
jeto, o diretor está confiante. “Vejo o facto 
de se tratar de um quinzenário como uma 
boa razão para que se conceda ao jornal 
uma exposição visível. Afinal, trata-se de 
um produto que não perde a validade no 

dia seguinte – tem duas semanas em que 
mantém a atualidade”.

Para já, o Jornal Sénior está a ser mui-
to bem recebido. “Tão bem recebido que 
todos quantos estão ligados ao jornal se 
sentem estimulados a vencer as reco-
nhecidas dificuldades que a imprensa 
atravessa”, diz Mário Zambujal. No final 
de contas, acrescenta, “o futuro do jornal 
depende, essencialmente, dos leitores. 
Queremo-los cada vez em maior núme-
ro – desejando-lhes o mesmo que dese-
jamos ao próprio jornal: uma saudável 
longevidade”.

JORNAL SéNIOR
A VOz DA ExPERIêNCIA  

o Novo JorNaL séNior traz um formato iNovador à impreNsa portuguesa. o quiNzeNário 
apoNta ao púbLico séNior, com um JorNaLismo de quaLidade que quer captar toda a famíLia

fo
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, J
or

na
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o Jornal Sénior

Lançado no início de maio, o 
Jornal Sénior afirma-se como uma 
publicação pensada essencialmente 
para leitores acima dos 60 anos – nos 
conteúdos, no estilo e no grafismo. 
Apesar disso, o quinzenário, com 
48 páginas, quer interessar a toda a 
família, tratando para isso temas tão 
diversos como a saúde, a economia 
e a sociedade, com espaço para en-
trevistas, reportagens e opiniões de 
colunistas conhecidos. Alice Vieira, 
Leonor Xavier ou Rui Tovar são al-
guns dos nomes na equipa de perto 
de 20 pessoas que produz o jornal. 
O preço de venda ao público é de 95 
cêntimos.
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em campo

Uma área de serviço é sempre um 
ponto de passagem de automobilis-

tas, uma pausa numa viagem, longa ou 
curta. No verão, especialmente, são mais 
os clientes que passam por aqui para 
abastecer o carro para as grandes via-
gens de férias, a pensar em descansos e 
aventuras.

A Land Portugal, dedicada ao uni-
verso da mítica marca de todo-o-terreno 
Land Rover, tem apostado muito nes-
te tipo de campanhas de promoção em 
pontos de venda selecionados. A ação 
nos postos da Galp vem por isso no se-
guimento de uma estratégia que tem da-
dos bons frutos no incremento da noto-
riedade da revista e na captação de novos 
leitores fiéis.

Para António Monteiro, o editor da 
Land, “Temos feito em quase todas as edi-
ções ações com a Vasp TMK. Nesta nossa 
última edição optámos pelas lojas Galp, 
visto ser um período de férias (Agosto) 
onde milhares de pessoas passam pelas 
gasolineiras. Ainda não conhecemos os 
números finais de vendas desta edição, 
mas estar em destaque nesta insígnia  
dá boa visibilidade e prestígio à nossa 
revista.

A Land Portugal tem vindo a con-
solidar vendas e a conquistar mercado. 
António Monteiro fala com satisfação das 
expectativas futuras  “de um crescimento 
sustentável para o título, apostando na 
qualidade dos conteúdos e do papel uti-
lizado. Estamos a crescer, melhorando 

edição a edição. Como os nossos leito-
res sabem, este título esteve suspenso 
cerca de dois anos e hoje podemos dizer 
que, com a nova editora, a Revista Land 
Portugal voltou para ficar!” 

Para a Turbo, a oportunidade de 
realizar uma ação de destaque em lo-

jas Galp selecionadas, surgiu com a apos-
ta feita recentemente na reformulação da 
revista.

“Todas as publicações, praticamente 
sem exceção, caíram nas vendas” ao longo 
dos últimos anos, lembra Júlio Santos, o 
editor da Turbo. Só nos últimos 12 me-
ses, recorda, fecharam duas revistas de 
automóveis, a Automotor e a Volante. O 
desafio estava lançado para a Turbo: “ou 
acompanhávamos esta tendência recessi-
va ou fazíamos uma aposta”. A revista es-
colheu olhar em frente. A Turbo aumen-
tou o número de páginas, das 96 para as 
150 e adaptou o seu foco. Onde antes se 
dirigia aos consumidores à procura de um 
carro novo, agora dedica-se aos verdadei-
ros amantes dos automóveis. “Tornámos 
a revista muito mais premium”, revela 
Júlio Santos. 

As novidades saíram com a edição de 
julho, que mereceu por isso uma promo-
ção especial. “Queríamos colocar alguma 

força na divulgação”, explica o editor. A 
oportunidade de ter um parasita nos pos-
tos da Galp foi a escolha que fazia mais 
sentido. “É claramente o nosso público-
-alvo”, justifica Júlio Santos. Os resulta-
dos foram animadores, com a campanha 
a contribuir não só para aumentar a no-
toriedade da revista, mas também para 
impulsionar as vendas deste título. “No 
estado em que o mercado está, haver um 
aumento de vendas é muito positivo”, 
aponta o editor, satisfeito. A campanha 
acabou assim por acrescentar valor à re-
vista, bem em linha com o objetivo da 
nova Turbo, que é reforçar a relação com 
os seus leitores. “A nossa aposta é dar 
mais às pessoas”, revela Júlio Santos. Com 
uma revista renovada e uma boa estraté-
gia de promoção, está aberto o caminho 
para o sucesso.

LAND PORTUGAL

AÇÃO NA GALP
a LaNd “arraNcou” ao eNcoNtro dos seus Leitores, Numa ação de verão, em LoJas 
seLecioNadas da gaLp .

TURBO
DESTAQUE NA GALP
os postos de serviço da rede gaLp foram o aLvo de uma ação especiaL de destaque 
da revista turbo 

"Parasita" na GALP de Queijas, em Lisboa.

"Parasita" na GALP da A5 Cascais-Lisboa.
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Não é a primeira vez (nem será a 
última) que a revista Zen aproveita o 

lançamento de um dos seus especiais para 
fazer uma ação de promoção nas montras 
de alguns pontos de venda localizados em 
centros comerciais. É o que acontece em 
setembro com a publicação do especial 
Saúde Natural. “Cada vez que temos um 
especial destes, fazemos uma ação”, expli-
ca a editora Elisabeth Barnard. 

O objetivo, claro, é impulsionar as 
vendas mas, mais do que isso, promover 
a notoriedade da marca Zen. “Até agora 
tivemos bastante retorno. Estas ações são 
sempre importantes”, revela Elisabeth 
Barnard. O investimento na promoção 
das publicações Zen faz ainda mais sen-
tido quando a revista é acompanhada de 

edições especiais como a de Saúde Natural, 
que costuma ter bastante procura por par-
te dos leitores. De tal modo que a editora 
pensa até transformar este especial numa 
publicação autónoma, mais regular. “A 
nossa ideia é, para o ano, ter esta revista in-
dependente”, antecipa Elisabeth Barnard. 

Para que isso aconteça, é preciso que 
o mercado revele condições para avan-
çar. Também por isso, a promoção é a 
chave para chamar a atenção dos leito-
res fiéis e captar novos leitores. “O que é 
mesmo importante é dar essa visibilidade 
à revista”, explica a editora. “É fulcral a 
revista estar lá, bem exposta”, de modo a 
facilitar a compra por impulso e manter a 
marca Zen numa conjuntura saudável, de 
crescimento.

ZEN

SAúDE NATURAL EM DESTAQUE 
o especiaL saúde NaturaL editado peLa zeN voLta a ter hoNras de destaque Nas moNtras. 

a promoção faz parte da estratégia da revista 

O destaque dado à revista Zen na Presslinha de Odivelas.

Já tinha surgido há algum tempo 
a ideia de experimentar uma promo-

ção especial nas estações de serviço 
da principal rede de abastecimento de 
combustíveis em Portugal. Agora, o gru-
po Impresa aproveitou o final do verão, 
quando o tráfego nas estradas portugue-
sas aumenta, para aderir à campanha 
"parasitas" que a Vasp-TMK disponibili-
za em 40 lojas GALP, para a promoção 
da revista Visão. Um “parasita” instalado 
nos escaparates da Galp vai dar um des-
taque especial à revista.

“O espaço de exposição nas lojas 
está geralmente lotado de publicações”, 
aponta José Pinheiro, Coordenador da 
distribuição na Impresa. “Algumas re-
vistas perdem-se naquele emaranhado”. 
A instalação do “parasita” – uma espécie 

de escaparate individual, que se prende 
à prateleira da loja – vai permitir aos 
leitores encontrarem mais facilmente a 
Visão. 

A campanha, que começou na últi-
ma semana de agosto e se prolonga em 
setembro, corresponde ao regresso de 
férias de muitos portugueses, com tudo 
o que isso implica de deslocações e pa-
ragens nos postos de abastecimento. A 
presença nas áreas de serviço das prin-
cipais autoestradas nacionais tem um 
potencial interessante de sucesso, que o 
grupo Impresa quer explorar. 

A expetativa é que a aposta na pro-
moção reforce a notoriedade da revista 
líder no seu segmento. Para os leitores, é 
um meio mais fácil e cómodo de adquirir 
a Visão de sempre.

VISãO
MAIS VISÃO NAS LOJAS GALP

uma promoção especiaL dá à revista visão um Lugar de destaque Nos postos de 
abastecimeNto da rede gaLp
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É já o sétimo ano consecutivo 
que dezenas de pontos de venda um 

pouco por todo o país aproveitam a épo-
ca de veraneio para saírem ao encontro 
dos leitores. A campanha deste ano ar-
rancou em meados de julho, com data 
de conclusão marcada para o início de 
setembro. A ideia é simples: numa altu-
ra em que muitos leitores se deslocam 
em férias para as principais zonas de 
praia do país, porque não ir ao encontro 
deles? É para isso que servem as bicicle-
tas equipadas pela Vasp/TMK: autên-
ticos escaparates móveis, as bicicletas 
permitem levar para junto das praias, 
onde estão os leitores, os jornais do dia 
e um conjunto variado de revistas para 
todos os gostos. 

O projeto é uma forma simples e ino-
vadora de sair do ponto de venda e ir ao 
encontro dos clientes. E faz todo o sen-
tido. “Quando muda a quinzena, enfra-
quece um pouco o negócio, enquanto os 
novos turistas que chegaram ainda não 
conhecem os sítios de compra”, explica 
Noélia Figueira, uma agente algarvia 
que este ano participa pela segunda vez 

no programa das bicicletas. Poder ter os 
títulos à venda na praia é uma forma de 
compensar essa quebra que se verifica 
todos os anos nos dias (geralmente na 
mudança de quinzena) em que as pes-
soas chegam pela primeira vez à praia e 
não sabem bem onde comprar o jornal. 
Noélia é responsável este ano por duas 
bicicletas nas praias de Manta Rota e da 
Lota, no concelho de Vila Real de Santo 
António. “Tem funcionado bem”, diz sa-
tisfeita com o trabalho destes escapara-
tes móveis. 

Este ano, o afluxo de visitantes ao 
Algarve foi superior ao ano passado, 
embora ainda se note alguma prudência 
nos hábitos de consumo. “Há mais tu-
ristas mas nem todos estão a comprar. 
Reduziram o consumo”, aponta a agen-
te. Ainda assim, o negócio está a correr 
bem. “Melhor do que estava à espera”. A 
existência das bicicletas permite não só 
multiplicar os pontos de venda e chegar 
onde estão os leitores, mas também fa-
cilita o trabalho ao ponto de venda, ali-
viando o afluxo de visitantes e os aper-
tos no atendimento. 

Este ano, além de vários pontos no 
Algarve, a Vasp-TMK mobilizou os es-
caparates móveis para as praias da Costa 
de Caparica, bem perto de Lisboa, e 
para algumas das praias mais concorri-
das do norte do país.

Já chegámos à Madeira

O conceito do quiosque móvel tem 
boas potencialidades, mesmo para lá da 
época de verão. Este ano, pela primei-
ra vez, há uma bicicleta na Madeira. O 
Funchal não tem praia, por isso o alvo 
aqui é outro. “A ideia foi captar os tu-
ristas dos navios de cruzeiro que esca-
lam o porto”, explica Carlos Filipe, da 
Sociedade Distribuidora de Imprensa 
da Madeira (SDIM), que dinamiza a 
bicicleta. O quiosque ambulante tem 
circulado na zona do porto funchalen-
se, oferecendo títulos de imprensa es-
trangeira aos passageiros internacionais 
que desembarcam na ilha. O entusias-
mo gerado foi tanto que a própria RTP 
Madeira fez uma reportagem sobre esta 
inovação, recebida com muita curiosi-
dade e interesse pelos passageiros dos 
cruzeiros. 

BOM NEGóCIO SOBRE RODAS
As bicicletAs-quiosque já fAzem pArte dos hábitos de verão de muitos leitores, 
peLo país fora. e o poteNciaL vai para aLém da época de verão.

A bike de Porto Santo, na ilha da Madeira.

Mais uma vez a presença da bike em Quarteira foi notória.
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“Chamou muito a atenção dos lo-
cais e dos turistas”, saúda Carlos Filipe. 
“Conseguimos melhorias significativas 
do ponto de vista comercial”.

Na Madeira, as potencialidades des-
ta solução não se esgotam no período 
de verão. Muito pelo contrário. Como 
explica Carlos Filipe, a época alta das 
viagens de cruzeiro começa geralmente 
em abril e maio e dura até agosto. Nessa 
altura, há uma certa acalmia no tráfego 
de cruzeiros, que volta a animar em se-
tembro, para a época de outono/inver-
no. O que significa que, para a SDIM, 
esta “é uma iniciativa para se manter ao 
longo do ano”. A ideia será dinamizar a 
bicicleta junto ao porto de cruzeiros do 
Funchal durante a maior parte do ano, 
e deslocá-la para a praia do Porto Santo 
durante o período de veraneio, no âmbi-
to da campanha Bikes verão, para apro-
veitar o tráfego de turistas nacionais e 
estrangeiros que acorrem à outra ilha 
habitada do arquipélago. A pequena 
experiência já feita este ano teve resul-
tados animadores e permite prever uma 
utilização mais intensiva deste meio de 
vendas ao longo do ano, com vantagens 
inegáveis para o negócio. É o melhor de 
dois mundos.

Uma aposta ganha

O crescimento, ao longo do tempo, 
do número de bicicletas e de pontos de 
venda envolvidos no projeto mostra bem 
como tem crescido o programa desde 

que foi criado, há sete anos. Além das 
oportunidades de venda que as bicicle-
tas representam, estas funcionam como 
um polo de atração de novos leitores e 
um exemplo de inovação que não passa 
despercebido aos clientes. Numa época 
em que os hábitos de leitura se estão 
a alterar e em que, face à conjuntura 
económica, os consumidores são mais 
seletivos nas suas decisões de compra, 
é precisamente pela inovação e pela ca-
pacidade de surpreender que os pontos 
de venda se conseguem distinguir. 

Tudo o que contribua para estimular 
a compra por impulso e ir ao encontro 
das necessidades dos clientes será uma 
mais-valia para o negócio, para além 
de permitir reforçar as relações de con-
fiança que, hoje em dia, são mais valo-
rizadas do que nunca. 

O investimento nas bicicletas é por 
isso para manter. Os resultados falam 
por si e esta é uma forma simples, ino-
vadora e com bom impacto para quem 
quer assegurar ao seu negócio um me-
recido lugar ao sol.

A rota das bicicletas
Este ano foram 25 as bicicletas ao serviço dos leitores 

nalgumas das principais praias do país:

Praia de Montegordo (2)
Praia da Alagoa (2)

Praia da Manta Rota
Praia da Lota

Praia da Terra Estreita
Cais de embarque e parque de 

campismo da Fuzeta
Ilha de Faro

Calçadão de Quarteira (2)
Praia da Rocha

Praia do Vau
Praia Alvor e Torralta (2)

Paredão Costa de Caparica (2)
Praia do Rei

Praia da Rainha
Praia Castelo

Praia de Ovar
Praia de Âncora, Vila Praia de 

Âncora
Porto do Funchal

praia do Porto Santo
Zona turística de Delães

Praia artificial de mangualde

A bike na ação promocional do 40º aniversário do jornal Expresso.
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BOM CONVíVIO, MELhOR NEGóCIO
já é um evento firme no cAlendário dos comerciAntes dA cidAde-berço. o Almoço 
aNuaL de quiosques e tabacarias de guimarães foi, mais uma vez, um sucesso.

O objetivo é simples: juntar num 
momento de convívio todos os co-

merciantes de quiosques, papelarias 
e tabacarias de Guimarães. O Almoço 
Anual de Quiosques e Tabacarias é já 
uma tradição na cidade, que cumpriu 
este ano, no final da primavera, a sua 
22ª edição. “Tivemos bastante adesão, 
como de costume”, saúda Paula Freitas, 
proprietária da Tabacaria do Vale e uma 
das três organizadoras do evento, que 
este ano teve lugar na Quinta do Parque, 
em S. Torcato. Além dos comerciantes da 
cidade de Guimarães, muitos dos que se 
tinham estreado neste convívio no ano 
passado voltaram a marcar presença. E 
vêm de várias outras cidades e vilas do 
Minho, à medida que o evento se alarga a 
cada vez mais gente.

O atrativo é simples: o convívio é uma 
oportunidade para sair da rotina tantas 
vezes pesada do dia-a-dia e passar umas 
horas de lazer e descanso na companhia 
de colegas de profissão que percebem 
bem as pressões e desafios do negócio. 
Este ano não faltou música, jogos e di-
versão para os comerciantes e as suas 
famílias, com o tradicional jogo das ca-
deiras, jogos de cartas e muita animação. 
No final, houve até lembranças para os 
participantes, cortesia dos patrocinado-
res que apoiaram o encontro.

Não é fácil organizar um convívio 
como este. O trio de organizadoras – 
Paula Freitas, da Tabacaria do Vale; 
Graciete Martins, da Tabacaria Graciete 
e Rosa Vieira, da Casa Sãozinha – empe-
nhou-se durante semanas, muitas vezes 
com reuniões de preparação que dura-
vam até às tantas da manhã, a única al-
tura em que o negócio lhes dá disponibi-
lidade para o encontro. Mas ninguém se 
queixa do trabalho. “Vale a pena”, garante 
Paula Freitas. “É gratificante chegarmos 
ao dia e as pessoas ficarem satisfeitas 
com o convívio”, confessa. Além disso, a 
organização deste tipo de encontros in-
formais e divertidos cumpre outro obje-
tivo importante: “Conseguimos estimu-
lar uma grande união entre os colegas”. 

Essa união, como explica a proprie-
tária da Tabacaria do Vale, é importante 
não só para criar laços de entreajuda e 
cooperação, mas também para ajudar a 
mobilizar as pessoas na defesa de inte-
resses comuns.

Por tudo isto, nem é preciso di-
zer, a 23ª edição do Almoço Anual de 
Quiosques e Tabacarias de Guimarães já 
está prometida para o ano que vem. Será 
mais uma oportunidade para renovar la-
ços, passar um dia bem disposto e pro-
mover a união de quem todos os dias dá 
o melhor de si pelos seus clientes e pelo 
seu negócio.

a tradicional foto de grupo.a tradicional foto de grupo.

Rosa Vieira, Graciete Martins e Paula Freitas.
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INSCREVA-SE JÁ!

CONHEÇA AS MELHORES PRÁTICAS PARA UM NEGÓCIO BEM SUCEDIDO!

FAÇA DA SUA LOJA UMA LOJA DE REFERÊNCIA! 

GESTÃO DO PONTO DE VENDA
WORKSHOP ORGANIZAÇÃO E 

Inscreva-se já através do email 
kiosacademy@vasp.pt ou através do 
telefone 214337082

O Kios Academy disponibiliza formação adequada aos agentes VASP, que permitirá um maior domínio das 
questões operacionais com a VASP, bem como a execução das  melhores práticas, por forma a fazer uma gestão 
inteligente e eficaz do seu negócio.

Valor de inscrição - 50,00€ + IVA à taxa em vigor, pagável até uma semana antes da data de realização do workshop.
Inclui textos de apoio, coffee-break e certi�cado de frequência (almoço não incluído).
Inscrições limitadas aos lugares existentes (número mínimo de 15 participantes).

Fim dos trabalhos
Visita à VASP

Esclarecimentos de dúvidas

Caso prático:
 Loja Kios
 Demonstração Kios Kube

Informatização do ponto de venda - Kios KubeMódulo 3 
Pausa

Gestão e dinamização do espaço comercialMódulo 2 
Coffee-Break
Módulo 1 A VASP e os seus processos
Receção 09:00

09:30
11:00
11:15

13:00
14:30
15:30

16:30

17:00

LISBOA26 SETEMBROÚLTIMOSLUGARES!

PRÓXIMASESSÃO
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Bem no centro da freguesia de 
Meadela, no n.º 117, da praça Minho 

do Rio, em Viana do Castelo, é possí-
vel encontrar a papelaria de Manuel 
Mesquita, 40 anos. Uma história que 
começou há 13 anos, quando o agente 
decidiu deixar o seu posto de diretor fi-
nanceiro de uma empresa para apostar 
nesta oportunidade. “Como não havia 
um ponto de venda nesta freguesia, achei 
que podia estar aqui um bom negócio”, 
explica.

Ocupando duas lojas, uma de 60 m2 e 
outra de 50m2, o ponto de venda foi todo 
remodelado quando o casal assumiu o 
comando do negócio. Num dos espaços 

estão as publicações, o tabaco, e outros 
artigos típicos de um ponto de venda tra-
dicional. Noutro está o material escolar 
e de escritório. Ambas as lojas têm mon-
tras, “um dos fatores que ajuda a mos-
trar ainda mais os artigos”, acrescenta o 
agente.

Além de modernizado e remodelado, 
este ponto de venda está informatizado. 
Não faltam, por isso, motivos para ter 
clientes fidelizados. “Os nossos clientes 
são sobretudo aqui da freguesia. Fazem 
as suas reservas habituais e aparecem 
com regularidade”, adianta Manuel 
Mesquita.

Regresso às aulas

Na Papelaria Meadela, todos os dias, 
três pessoas estão empenhadas em de-
senvolver o negócio. O empresário con-
ta com o apoio da sua mulher, Anabela 
Neves, e de outro colaborador. Quando 
chega o mês de setembro, sobretudo nas 
primeiras duas semanas, o esforço é ain-
da maior. É que a Papelaria Meadela está 
próxima de várias escolas e, por isso, uma 
das apostas anuais é nos produtos para o 
regresso às aulas.

Segundo o proprietário, nesta época, 
o ponto de venda está aberto de segunda 
a sexta-feira, das 8h00 até às 22h00. Ao 

sábado encerra às 20h00 e ao domingo às 
13h00. Como conta Manuel Mesquita, há 
uma preocupação extra durante esta épo-
ca de regresso à escola. “Temos que ter 
capacidade para dar resposta aos clien-
tes”, explica o agente, acrescentando que, 
em tempos de crise, “as pessoas atrasam 
as compras do material escolar”, o que 
contribui para criar mais enchentes nos 
dias anteriores ao início do ano letivo.

Ainda assim, no ano passado, notou-
-se um decréscimo na faturação destes 
artigos. “Agora há escolas que promovem 
a troca de livros, mas já estamos a con-
tar com isso. Por isso, começámos a tra-
balhar por encomenda”, explica Manuel 
Mesquita. Adaptar a oferta do ponto de 
venda às reais necessidades dos clientes 
e planear bem a campanha de regresso às 
aulas são preocupações essenciais da pa-
pelaria Meadela, até porque a experiên-
cia já mostrou a Manuel Mesquita que os 
clientes que vêm à procura de material 
escolar sabem bem o que querem. 

Por exemplo, conta o agente, o afluxo 
de pais à procura de livros, cadernos e ou-
tros materiais para a escola não se costu-
ma traduzir num acréscimo da venda de 
outros produtos.

“Muitos só cá aparecem nesta altura 
do ano. Os nossos clientes são os do de 
dia-a-dia”. E esses continuam a ser sem-
pre bem recebidos.

ACREDITAR NO FUTURO
a meadeLa é uma das papeLarias mais procuradas em viaNa do casteLo, No período 
que aNtecede o regresso às auLas. fomos saber o segredo deste sucesso
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Paula Neto é, desde 1998, a res-
ponsável pela Maravela, instalada 

junto ao mercado de Altura, no concelho 
de Castro Marim, Algarve. Paula já nas-
ceu dentro deste negócio: os seus pais 
sempre tiveram um ponto de venda em 
Montegordo. Por isso, a empresária aca-
bou por decidir seguir o caminho da fa-
mília. Aos 49 anos, trabalha com outras 
duas colaboradoras num espaço de 100 
metros quadrados, que tem duas mon-
tras e duas portas. 

A informatização foi uma das suas 
primeiras apostas logo em 1998, quando 
deu início ao negócio. “É uma grande aju-
da na gestão do dia-a-dia”, garante Paula 
Neto. A agente tem, aliás, uma preocu-
pação constante em inovar. Há quatro 
anos, por exemplo, aderiu à feira do livro 
promovida pela Câmara Municipal de 
Castro Marim. “É um evento muito giro. 
A Câmara coloca umas tendas junto à 
praia e promove várias iniciativas, como 
a hora de conto, entre outras. E as pes-
soas aderem com muita frequência”, ex-
plica a agente, que também já participou 
na Feira do Livro de Montegordo.

Questionada sobre os clientes da 
Maravela, e o tipo de produtos que pro-
curam, a empresária adianta que tem 

clientes habituais e de todas as idades. 
“Muitos reservam jornais o ano todo”, 
acrescenta. Aliás, os jornais estão no 
top de vendas, segundo esta agente que 
mantém, todos os dias, as portas do 
seu ponto de venda abertas das 8h00 às 
20h00, exceto ao domingo, quando en-
cerra às 14h00.

Regresso às aulas

Na papelaria e tabacaria Maravela 
não há manuais escolares, mas “há tudo 
o resto”, afirma Paula Neto. Ou seja, 
desde material escolar, aos exercícios 

de férias, passando pelas mochilas e es-
tojos, acabando nas canetas e afins, “os 
clientes têm tudo o que precisam para 
os seus filhos terem um regresso às au-
las em pleno”, salienta a empresária.

Os clientes habituais, que conso-
mem as publicações, são os mesmos 
que fazem as compras anuais para a 
escola. 

“E alguns veraneantes também já 
se habituaram a comprar aqui algum 
material escolar, antes de regressarem 
a casa, depois de férias”, segundo Paula 
Neto.

De acordo com a empresária al-
garvia, “as vendas começam logo em 
Agosto, sendo que, nas primeiras 
duas semanas de setembro, aumenta a 
afluência de clientes em busca destes 
artigos”. Não são só as mochilas e os 
estojos que se vendem bem. A agente 
adianta que “os pais começam a com-
prar tudo o que já sabem que os filhos 
vão precisar”. Afinal, é no fim do verão 
que se começam a fazer planos e contas 
para o regresso às aulas. 

A Maravela tira partido da sua lo-
calização e da clientela sazonal para 
impulsionar as vendas de material es-
colar. Para Paula Neto, é na antecipa-
ção das necessidades dos clientes que 
estão boas oportunidades para ajudar 
as famílias a planear uma entrada mais 
tranquila no novo ano escolar – e, ao 
mesmo tempo, dar um bom impulso ao 
negócio.

TUDO A POSTOS
No fiNaL do verão, as famíLias começam a peNsar Nas compras para o regresso às 

auLas. a papeLaria e tabacaria maraveLa está proNta para o Novo aNo Letivo
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Contando já 25 anos ao serviço 
dos madeirenses, a Anny & Jhonny 

aposta hoje, sobretudo, na secção de 
livraria e papelaria.

A Anny & Jhonny é um espaço de 
referência para os madeirenses, sobre-
tudo no que toca à venda de livros e de 
material escolar. A tabacaria que abria 
as portas há 25 anos, numa cave do 
Centro Comercial Bom Jesus depressa 
ganhou outras formas, passando a ofe-
recer também muitas valências para o 
público estudantil. Diz-nos Agostinho 
Gonçalves, “todas estas mudanças e 
adaptações aconteceram naturalmen-
te, pois os clientes foram pedindo, 
fazendo encomendas, e depressa sen-
timos necessidade de dar um passo di-
ferente e de apostar, também, na secção 
de livraria e de papelaria”. 

E depressa esta nova aposta viria a 
sobrepor-se ao negócio inicial, servin-
do este como um complemento àquele. 
Sucederam-se uma série de mudanças, 
nomeadamente de instalações, estan-
do agora instalados numa das lojas do 
mesmo centro comercial mas com en-
trada pela Rua 31 de Janeiro, “o que nos 
confere uma maior visibilidade e nos 

permite estar mais próximos dos nos-
sos clientes”. 

O espaço, esse, é maior, permitindo, 
também, “uma melhor exposição dos 
nossos produtos, tanto de tabacaria, 
como de papelaria e livraria”.

Questionado sobre as estratégias 
para este período de regresso às aulas, 
o nosso interlocutor afirma que a apos-
ta passa, sobretudo, “pelos produtos 
diferenciados, com óptimos preços e 
sempre com grande variedade”, pois, 
“os livros são apenas uma forma de tra-
zermos os clientes à loja, já que as mar-
gens, aí, são muito pequenas”.

No que toca às revistas e aos jornais, 
confessa-nos que o negócio já conhe-
ceu melhores dias, mas não desanima, 
e diz-nos que as ditas “revistas cor-de-
-rosa” e os jornais diários continuam  
com procura, complementados com 
outros produtos da tabacaria. 

Relembramos que a Anny & Jhonny 
fica situada no Centro Comercial Bom 
Jesus, na Rua 31 de Janeiro, no centro da 
cidade do Funchal. De segunda a sexta, 
este espaço está aberto entre as 7h30 
e as 20h, sendo que ao sábado encerra 
às 19h e ao domingo está fechado para 
descanso semanal.

ANNy & JhONNy
DA TABACARIA à LIVRARIA
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criamos soluções para si   Contacte o nosso Departamento Comercial 

Avª dos Combatentes, 78 
Abrunheira 
2710-033 Sintra
PORTUGAL

T: + (351) 214 253 180 
T: + (351) 214 171 796 
F: + (351) 214 182 517 comercial@grupotodo.com



dossier

KIoS - AS MARCAS do SUCeSSo
os produtos de papeLaria comerciaLizados peLa vasp estão a ser muito bem recebidos 

pelos pontos de vendA – e pelos clientes. nA gAmA de Artigos disponibilizAdA estão 
ceNteNas de oportuNidades para aumeNtar o Negócio.

23

quiosque 55 ∫ 2013

dossier

criamos soluções para si   Contacte o nosso Departamento Comercial 

Avª dos Combatentes, 78 
Abrunheira 
2710-033 Sintra
PORTUGAL

T: + (351) 214 253 180 
T: + (351) 214 171 796 
F: + (351) 214 182 517 comercial@grupotodo.com
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As vantagens são evidentes. Mais 
de 500 produtos disponíveis, de forma 

simples e rápida, a preços competitivos e 
sem custos adicionais de distribuição. Não 
admira que os produtos Kios estejam a 
despertar a atenção de cada vez mais pon-
tos de venda. Constitui uma forma eficaz 
de aumentar a oferta disponibilizada aos 
clientes, já fidelizados aos pontos de ven-
da, na compra diária de imprensa: jornais 
e revistas. Material escolar, artigos de es-
critório e um grande número de produtos 
de conveniência estão a aumentar a gama 
de artigos dos agentes da Vasp e a contri-
buir para melhorar o seu negócio e atrair 
novos clientes – sobretudo neste período 
de regresso às aulas, em que as famílias 
procuram adquirir o material necessário 
para que nada falte aos seus filhos, que re-
tomam a escola, depois das férias de verão.

“As expetativas têm sido claramen-
te cumpridas e ultrapassadas”, afir-
ma Fernando Guedes da Silva, diretor 
Comercial e Marketing da Vasp. Desde 
que foi lançado, há poucos meses, o pri-
meiro catálogo Kios é bem notório o 
crescimento do número de agentes que 
passaram a adquirir os artigos que comer-
cializamos. Os pontos de venda estão a ti-
rar partido das vantagens desta oferta, que 
lhes permite oferecer outros produtos aos 
seus clientes, com preços competitivos, 

e beneficiando de um processo de enco-
menda e entrega simples e conveniente. 
Os pedidos são feitos usando os contactos 
habituais da Vasp e a entrega atempa-
da é garantida pelos meios logísticos, da 
distribuidora, que cobrem diariamente 

todo o território nacional. Ou seja, fazer 
chegar os produtos comercializados, aos 
agentes, é um processo rápido, simples 
e a gama alargada facilita o processo de 
compra porque evita que cada ponto de 
venda tenha se relacionar com diferentes 
fornecedores. 

“O processo é simples e garante que 
os pontos de venda recebem os artigos, 
de que necessitam, a preços competitivos 
e num prazo pequeno”, refere Fernando 
Guedes da Silva.

Um êxito de vendas

Para os agentes, os resultados não se 
fizeram esperar. “Iniciámos a venda dos 
produtos do catálogo para ver o impacto 
junto dos clientes”, conta Isa Mendes, com 
um ponto de venda instalado numa zona 
comercial do Entroncamento. “Vimos que 
tinha muita saída”. Na sua loja, Isa Mendes 
está habituada a vender sobretudo os jor-
nais e revistas do dia e algum tabaco – até 
porque o supermercado junto ao qual está 
instalada já oferece muitos dos produtos 
de papelaria que poderiam caber aqui. No 
entanto, o alargamento da oferta com os 
produtos do catálogo Kios teve um impac-
to muito positivo no negócio. Isa Mendes 
fez uma montra com estes produtos, pen-
sada especialmente para o regresso às Graças ao Catálogo KIOS, a Srª. Maria Inês, em Vendas Novas, está bem preparada para o ano letivo que se inicia.
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aulas. O resultado: muitos clientes que 
iriam ao supermercado fazer estas com-
pras agora fazem-nas aqui, evitando filas 
e demoras. A lógica, explica esta agente, “é 
termos os produtos aqui para evitar que os 
clientes vão lá dentro [ao supermercado]”. 
Canetas, estojos e mochilas têm saído 
lindamente, conta. “Tem corrido muito 
bem”, congratula-se Isa Mendes.

Não se trata apenas de colocar mais 
produtos na montra. O catálogo Kios é 
uma excelente forma de descobrir novas 
necessidades dos clientes. Maria Inês 
Lança, que desde outubro do ano passado 
explora uma loja em Vendas Novas, cos-
tuma mostrar o catálogo aos seus fregue-
ses, dispondo-se a encomendar quaisquer 
produtos que lhes façam falta. A distribui-
ção é eficiente e segura, o que lhe permite 
fidelizar clientes com a promessa de en-
trega rápida dos produtos encomendados. 
E do catálogo Kios, Maria Inês Lança ven-
de “um pouco de tudo”, conta. Envelopes, 
cadernos e material de escrita (as esfe-
rográficas, por exemplo) costumam sair 
sempre sem dificuldades. “As pilhas ven-
dem-se muito bem”, exemplifica. Agora 
que o regresso às aulas está na ordem do 
dia, é natural que as mochilas, as bolsas e 
os cadernos estejam a ter particular saída. 
“É diferente. Nota-se logo uma maior pro-
cura”, reconhece a agente.

Acima de tudo, aponta Maria Inês 
Lança, há uma enorme vantagem em ter 
reunida num único recurso toda a oferta 
de produtos complementares da Vasp. 
“Com o catálogo tenho outra perceção e 
uma ideia mais clara da oferta disponí-
vel”, conta esta agente. É a forma ideal de 
procurar novas oportunidades de negó-
cio e desenvolver a oferta disponibilizada 
aos clientes. Para esta agente de Vendas 
Novas, o balanço é por isso muito positivo.

Facilidade e simplicidade

Outra vantagem para os pontos de 
venda é a comodidade de todo o processo. 
O catálogo Kios é, ao fim e ao cabo, uma 
forma simples de aumentarem a sua oferta 
de produtos sem terem de lidar com mais 
um fornecedor. E isso é uma vantagem, 
mesmo para quem já vendia este género 
de produtos antes da iniciativa da Vasp. 
É o caso de Arnaldo Lourencinho. No seu 
ponto de venda em Ervidel, concelho de 
Aljustrel, no Baixo Alentejo, sempre se 
venderam mais do que jornais. Livros, 

artigos de papelaria e outros produtos de 
conveniência fazem sempre falta. Os par-
ceiros para este negócio é que deixaram de 
estar tão presentes com a crise, sobretudo 
num ponto de venda mais afastado dos 
grandes centros. “Tinha outros fornece-
dores, mas deixaram de aparecer”, conta 
Arnaldo Lourencinho. Já a Vasp está lá 
todos os dias, o que lhe permitiu assegu-
rar a venda de produtos com boa procura, 
como cadernos, lápis e canetas. É uma 

carga preciosa, entregue pontualmente 
pela Vasp – particularmente importante 
nas alturas especiais como a do regresso 
à escola.

A par da diversidade da oferta, a boa ca-
pacidade logística é um dos grandes atra-
tivos associados ao catálogo Kios. Albino 
Marques trabalha no seu ponto de venda, 
no concelho de Cabeceiras de Basto, há 46 
anos. Também aqui, a loja serve não só de 
quiosque de jornais, mas vende para além 

A montra de produtos do catálogo KIOS, fez sucesso na Legendas e Números da Srª. Isa Mendes, no Entroncamento.
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disso livros e artigos de papelaria. No final 
do verão, a oferta alarga-se com a venda 
dos manuais escolares para o ano letivo 
que aí vem. Naturalmente, quem vem 
comprar os livros para os filhos acaba por 
levar outro material escolar: cadernos, es-
tojos, canetas e mochilas contribuem para 
fortalecer o negócio nesta época do ano, 
mas o material de escrita e alguns consu-
míveis de escritório estão sempre a sair. 
Por isso mesmo, simplificar as encomen-
das e receber de forma segura os produtos 
é um fator importante para a comodidade 
e sucesso das vendas. E aí, conta Albino 
Marques, a Vasp dá uma excelente respos-
ta. “Atendem com rapidez, com eficiência 
e os preços são baratos”, conta este agen-
te. Com estas vantagens, não admira que 

o catálogo Kios esteja a fazer sucesso. “É 
uma coisa boa, é útil”, diz o agente.

A oferta diversificada de produtos no 
catálogo permite também aos pontos de 
venda apontarem para nichos de merca-
do interessantes e fazer campanhas espe-
cíficas em momentos chave. O regresso 
às aulas traz um aumento notório, um 

pouco por toda a rede, da venda de pro-
dutos como cadernos, canetas e outro 
material escolar, como estojos e mochi-
las. Mas a grande força do catálogo Kios, 
reforça o diretor da Vasp, é a variedade 
de produtos, que permite oferecer bens 
diversificados, com de interesse para vá-
rios públicos diferentes. “Conseguimos 
um conjunto de produtos muito interes-
sante”, diz Fernando Guedes da Silva. E a 
lista não vai ficar seguramente por aqui. 
Face ao sucesso inicial do catálogo, a Vasp 
pretende continuar a aumentar a quanti-
dade e variedade dos produtos. “A ideia é 
termos uma oferta atrativa que permita 

aos pontos de venda alargar o leque de 
produtos disponíveis”. As decorações de 
Natal e os presentes simples serão apos-
tas para fazer no final do ano. Afinal, se 
os quiosques e papelarias de norte a sul do 
país têm um enorme potencial como lojas 
de conveniência e proximidade nas suas 
comunidades, só falta dar-lhes uma ofer-
ta de produtos à altura desse potencial. 
Com o catálogo Kios, está tudo nas mãos 
dos agentes. lojas de conveniência e pro-
ximidade nas suas comunidades, só falta 
dar-lhes uma oferta de produtos à altura 
desse potencial. Com o catálogo Kios, está 
tudo nas mãos dos agentes.

o catálogo Kios
Porque é que toda a capacidade logística da Vasp se há-
-de limitar à distribuição das publicações periódicas? 
Com novos hábitos de consumo a ditar as lógicas do 
mercado, a Vasp está a apostar na diversificação da sua 
oferta, aproveitando o potencial dos pontos de venda 
como lojas de conveniência. A ideia é aproveitar a capa-
cidade logística inigualável da Vasp para alargar o leque 
de produtos oferecidos. Nasce assim o catálogo Kios, 
uma verdadeira lista de soluções para aumentar a oferta 
de novos produtos, captar mais clientes e desenvolver 
o negócio. São mais de 500 os produtos inicialmente in-
cluídos no catálogo, e a tendência é para que o número 
continue a aumentar, à medida que se desenvolvem no-
vas oportunidades de venda. 

A oferta abrange desde artigos de papelaria simples – 
como cadernos, pastas de arquivo, separadores, arqui-
vadores ou dossiers – a material de escritório (desde 
envelopes a furadores, agrafadores ou rolos de papel 
para máquinas registadoras, entre outros), material de 
escrita, consumíveis informáticos ou artigos de conve-
niência, como pilhas. 
As encomendas são feitas através dos canais normais 
da Vasp e, como a distribuidora vai todos os dias a to-
dos os pontos de venda, fazer chegar os materiais en-
comendados  não é problema. Os agentes podem in-
clusivamente receber encomendas dos seus clientes e 
fazerem depois o pedido à Vasp. 
A distribuição rápida e eficaz está sempre garantida.

“(...) rapidez e eficiência e 
os preços são baratos (...) 
É uma coisa boa, é útil.”

Albino Marques



PU
B

dossier

PU
B

dossier

www.lycamobile.pt 26 500 1632
mais informações em

O cartão SIM para chamadas nacionais e 
internacionais de baixo custo.

O Pacote Lyca Portugal da Lycamobile (“a oferta”) oferece chamadas e sms exclusivamente entre números Lycamobile em Portugal. O pacote tem a validade de 30 dias após a sua aquisição. Um cliente tem acesso a 
apenas um pacote, não podendo acumular diferentes pacotes durante o mesmo período de validade. Qualquer saldo restante não será transferido para o próximo período de 30 dias caso o cliente renove o seu pacote. 
A Lycamobile reserva-se o direito de alterar ou substituir a oferta ou os seus Termos e Condições ou de retirar a oferta a qualquer momento, mediante aviso em prazo razoável. A oferta é limitada a uso privado, pessoal e 
não-comercial -  a Lycamobile reserva-se o direito de retirar ou suspender a oferta ou remover a sua utilização se suspeitar que a oferta está a ser utilizada para fins comerciais, para chamadas em conferência ou caso não 
esteja a ser utilizada num equipamento móvel (por exemplo numa caixa de SIM). Estes Termos e Condições são válidos a partir de 02/09/2013. Os minutos incluidos no Pacote Lyca Mundo da Lycamobile destinam-se em 
exclusivo para chamadas entre números Lycamobile de Portugal para Portugal, Austrália, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Espanha, Suécia, Suiça, Reino Unido e Estados Unidos. 
As chamadas e sms não incluidos no pacote serão cobrados à taxa normal.A oferta é válida por 30 dias após a aquisição do pacote. As chamadas são arredondadas para o próximo minuto, possibilitando o cálculo dos 
minutos restantes. Um cliente tem acesso a apenas um pacote, não podendo acumular diferentes pacotes durante o mesmo período com validade de 30 dias. Qualquer saldo restante não poderá ser transferido para 
período seguinte de 30 dias devendo o cliente renovar o seu pacote. A Lycamobile reserva o direito de substituir ou modificar os termos e condições da oferta ou de retirá-la mediante viso em prazo razoável. Atenção que 
o saldo promocional (o crédito que a Lycamobile oferece ao cliente) não pode ser utilizado na aquisição do próximo pacote. A oferta é limitada a uso privado, pessoal e não-comercial – a Lycamobile reserva-se o direito 
de retirar ou suspender a oferta ou remover a sua utilização se suspeitar que a oferta está a ser utilizada para fins comerciais, para chamadas em conferência ou caso não esteja a ser utlizada num equipamento móvel (por 
exemplo numca caixa de SIM). Estes Termos e Condições são válidos a partir de 9 de Julho de 2013 
*Limitado ao stock existente.

Encomende os cartões SIM Lycamobile com 20% de desconto e ganhe

Pacote Lyca Mundo Família e AmigosPacote Lyca Portugal Obtenha até 400 minutos
Chamadas e SMS ilimitados em chamadas para números

Lycamobile nacionais e internacionaisentre números Lycamobile Portugal

15€

GRÁTIS*

em vale 
combustível 

+ OFERTA de 5 Cartões SIM

Pack 15 cartões 
SIM 5€ 48,78€ (+IVA)=

10€ em vale 
combustível 

GRÁTIS*

Pack 10 cartões 
SIM 5€ 32,52€ (+IVA)=

+ OFERTA de 1 Cartão SIM

+ OFERTA de 2 Cartões SIM

Pack 5 cartões
SIM 5€ 16,26€ (+IVA)=

LM_Portuguese_A4.indd   8 05/09/2013   16:19
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ARTIGOS DE FUMADOR
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UN.VENDA

António Borges
13005 Dark Horse - Caixa Filtros 6mm 14,50 € 23% 34
13006 Dark Horse - Caixa Filtros 8mm 14,50 € 23% 30
13007 Dark Horse - Tubos (Caixa 100) 0,46 € 23% 1
13008 Dark Horse - Tubos (Caixa 350) 1,02 € 23% 1
13009 Dark Horse - Tubos (Caixa 500) 2,05 € 23% 1
13010 Dark Horse - Maq Tubos 3,95 € 23% 1
13011 Máquina Roller Box (exp 8) 20,00 € 23% 8
13012 Smoking nº8 RED (50 livros) 16,75 € 23% 50
13013 Smoking nº8 BLUE (50 livros) 16,75 € 23% 50
13014 Smoking Arroz (100 livros) 36,95 € 23% 100
13015 Smoking De Luxe (100 livros) 45,75 € 23% 100
13016 Smoking KS De Luxe (50 livros) 23,75 € 23% 50
13397 Máquina Roller Box (exp 6) 15,00 € 23% 6

Outros
13321 Isqueiros SLB 40,65 € 23% 50

Máq. Tubos, €3,95 
Caixa Filtros 6mm, €14,50

Tubos (Caixa 500) 
€2,05 

Isqueiros SLB 
(Caixa 50) 

€40,55

DOCES E REBUÇADOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UN.VENDA
2978 Chupa Disney Mix Sabores 10,50 € 23% 100
2979 Chupa Disney Fizzy Morango 11,00 € 23% 100
4337 Halls Vita - C  Citricos 10,40 € 23% 20
4388 Halls Mel e Limão 10,40 € 23% 20
4411 Halls Mentol/Eucalipto 10,40 € 23% 20
5987 Halls Harmony S/A Morango 9,15 € 23% 20
6875 Halls Harmony S/A Limão 9,15 € 23% 20
13182 Caramelos Penha - Fruta 5,15 € 23% 1 Kg
13183 Caramelos Penha - Leite 5,49 € 23% 1 Kg
13472 Halls Original s/açucar individual 5,40 € 23% 100
13473 Halls Citrus s/açucar individual 5,40 € 23% 100

halls Citrus s/açucar - €5,50
halls Original s/açucar - €5,40

NOVIDADE

CATÁLOGO DE  
PRODUTOS NÃO 

EDITORIAIS

ponto de venda
clube
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ARTIGOS DIVERSOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UN.VENDA
3201 L.Bolso Renova Sensitive  4,56 € 23% 60
13479 Rack Preservativos SLB 5,90 € 23% 5
13480 Rack Preservativos Portugal 7,00 € 23% 5
13481 Rack Preservativos Poetas 7,00 € 23% 5

Rack preservativos 
Poetas e Portugal

 (Rack 5 un.) €7,00

PASTILhAS ELÁSTICAS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UN.VENDA
4430 Bubblicious Morango 4,95 € 23% 100
4436 Bubblicious Menta 4,95 € 23% 100
4443 Bubblicious Magic fruit 4,95 € 23% 100
4457 Bubblicious Boca Azul 4,95 € 23% 100
4500 Trident Fresh Spearmint 9,36 € 23% 24
4501 Trident Fresh Peppermint 9,36 € 23% 24
4573 Trident Senses Rainforest mint 9,60 € 23% 12
4599 Trident Senses Watermelon Sunrise 9,60 € 23% 12
4615 Trident Senses Tropical Mix 9,60 € 23% 12
4767 Trident Senses Mint Mystery 9,60 € 23% 12
4768 Trident Senses Lemon Mystery 9,60 € 23% 12
7171 Bubblicious Limão e Cereja Preta 4,95 € 23% 100
13039 Bubblicious Marshmallow 4,95 € 23% 100
13040 Trident Twist Watermelon 8,96 € 23% 16
13041 Trident Twist Strawberry 8,96 € 23% 16
13353 Trident Twist Entertainmint 8,28 € 23% 12
13354 Trident Twist Legendary Berry 8,28 € 23% 12
13184 Pastilhas Clix 3D - Display 20,40 € 23% 1
13185 Pastilhas Clix 3D Morango 4,08 € 23% 12
13505 Super Gorila Cereja 4.80€ 23% 24
13506 Super Gorila Menta 4.80€ 23% 24
13507 Super Gorila Tutti Frutti 4.80€ 23% 24
13190 Pastilhas Gorila Menta 3,05 € 23% 100
13191 Pastilhas Gorila Tutti Frutti 3,05 € 23% 100
13192 Pastilhas Gorila Morango 3,05 € 23% 100
13193 Pastilhas Gorila Cola Limão 3,05 € 23% 100
13194 Pastilhas Gorila Tropi Cool 3,05 € 23% 100
13195 Pastilhas Gorila Banana 3,05 € 23% 100
13196 Pastilhas Gorila Maracujá 3,05 € 23% 100
13197 Pastilhas Gorila Laranja 3,05 € 23% 100
13304 Chiclets Push Box Morango 5,84 € 23% 16
13305 Chiclets Push Box Spearmint 5,84 € 23% 16
13449 Trident 40 Minutos Spearmint 8,96 € 23% 16
13450 Trident 40 Minutos Peppermint 8,96 € 23% 16
13474 Trident Senses Berry Party 9,60 € 23% 12
13475 Trident Senses Peppermint Breeze 9,60 € 23% 12
13488 Pastilhas Gorila Go UP Fresh Mint 4,37 € 23% 100
13489 Pastilhas Gorila Go UP Green Mint 4,37 € 23% 100
13490 Pastilhas Gorila Go UP Strawberry 4,37 € 23% 100
13491 Pastilhas Gorila Go UP Ginger Lemon 4,37 € 23% 100
13492 Pastilhas Gorila Go UP Expositor 17,47 € 23% 1

 Gorila Go UP
(vários sabores) 

€4,37 (pack 100)

 Expositor
Gorila Go UP

(vários sabores) 
€17,47

Trident Senses
Berry Party

 Peppermint Breeze 
€9,60 (Pack 12)

NOVIDADE
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Todos os valores estão sujeitos a atualizações e IVA à taxa em vigor
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CARTõES TELEFóNICOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UN.VENDA

AR Telecom
5000 Euro Mega Card 5€ x 5 16,26 € 23% 5
5070 Euro Card Gold 5€ x 5 16,26 € 23% 5

CJSuper
13499 Cartão Brasil 32,52 € 23% 10

ONI
5520 Brasil Card €5 x 10 32,52 € 23% 10

Optimus
13328 Calling Card Optimus Mundo x 10 VF 32,52 € 23% 10

PT
1266 Hello Portugal 32,52 € 23% 10
1269 PT Card 5€ (Pack 10) 32,52 € 23% 10
13135 PT Card 3€ (Pack 10) 19,51 € 23% 10
13501 PT Hello 32,52 € 23% 10
3673 Hello Brasil 32,52 € 23% 10
3674 Hello Leste 32,52 € 23% 10
3675 Hello Palop`s 32,52 € 23% 10
3801 Hello Brasil 10€ 65,04 € 23% 10
3807 Easytalk 32,52 € 23% 10
13319 PT Card  10€ (Pack 10) 65,04 € 23% 10

Uzo
3511 Cartão UZO 5€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
13485 5 cartões UZO + 2 cartões Oferta * 16,26 € 23% 5
13486 10 cartões UZO + 5 cartões Oferta * 32,52 € 23% 10
13487 15 cartões UZO + 10 cartões Oferta * 48,78 € 23% 15

Vodafone
5201 Vodafone Directo  5€ x 4 13,01 € 23% 4

Lycamobile
13508 Pack 5 Lycamobile  
 + 1 cartão Oferta 16,26 € 23% 5
13509 Pack 10 Lycamobile  
 + 2 cartões Oferta + 10€ vales combustível 32,52 € 23% 10
13510 Pack 15 Lycamobile 
 + 5 cartões Oferta + 15€ vales combustível 48,78 € 23% 15

Mundio Mobile
13483 Cartão SIM Delight 65,04 € 23% 10
13484 Cartão SIM Vectone 65,04 € 23% 10

* - Produtos em campanha, sujeitos à disponibilidade de stock

CJSuper 
Cartão Brasil

€32,52 (pack 10)

ONI 
Brasil Card

€32,52 (pack 10)

Pack 10 Cartões  
Lycamobile 

+ 2 cartões oferta
+10€ vales combustível 

€32,52

Pack 10 Cartões SIM  
Mundio Mobile 

€65,04

Cartão PT hello  
 €32,52 (pack 10)

Cartão Uzo 5€ 
€16,26 (pack 5)

NOVIDADE

NOVIDADE
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AQUI VAI ENCONTRAR
FANTÁSTICAS  
PROMOÇõES

E DESCONTOS ExCLUSIVOS 
PARA CLIENTES VASP

clube kios

20%
desconto

Mais informações através do número 214337082.

ExPOSITOR
DE REVISTAS 
DUPLO
em alumínio.

Altura: 180 cm
Comprimento: 46 cm
Largura: 65 cm

371€ (+ IVA)*

ILhA 
COM 2 NíVEIS DE ExPOSIÇÃO

Construção em aglomerite.
Altura: 85 cm
Comprimento: 120 cm
Largura: 85 cm

280€ (+ IVA)*

CAIxA VASP PARA 
PUBLICAÇõES

Construção robusta em metal, 
Ideal para exterior, Cor azul
Altura: 70 cm (sem pés)
Comprimento: 60 cm
Largura: 80 cm
Código: 0619
150€ (+ IVA)

GONDOLA CENTRAL
em alumínio

Altura: 140 cm
Comprimento: 90 cm
Largura: 70 cm

686€ (+ IVA)*

ExPOSITOR  
JORNAIS E 
REVISTAS
• Expositores revistas parede  

- SIMPLES Cód. VASP: 3662 
  €20,30 (+ IVA) 
- DUPLOS Cód. VASP: 3660 
  €43,10 (+ IVA) 

• Expositores jornais parede  
- SIMPLES Cód. VASP: 3663 
  €20,80 (+ IVA) 
- DUPLOS Cód. VASP: 3661 
  €41,50 (+ IVA)

Contactos:  Tel.: 214 337 001 
E-mail: contactcenter@vasp.pt

zIG-zAG 
PARA JORNAIS

Modular 3 frentes
Altura: 10 cm
Comprimento: 
48 cm 
Largura: 40 cm
34€ (+ IVA)*

* Despesas de transporte e montagem não incluídas.

Inteiro
Altura: 10 cm
Comprimento: 
100 cm 
Largura: 40 cm
51,50€ (+ IVA)*



UPS MGE
EATON NOVA 
AVR 500
- Tecnologia line-interactive
- Capacidade : 500 va 
- Entrada : 1 x power iec 320 en 60320 c6
- Saída : 3 x power iec 320 en 60320 c13
- Protecção telefónica, modem, internet e adsl
- 10 Minutos de autonomia

€78 (+ IVA)

IMPRESSORAS 
TÉRMICAS
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
€170 (+ IVA)

GAVETA 
DE  
DINhEIRO

Caixa metálica com ligação RJ11, para impressora ou caixa 
registadora
€60 (+ IVA)

SCANNER
Symbol lS1203
Scanner funcional fiável e 
duradouro que permite uma 
maior eficiência na gestão do 
seu negócio sendo ideal para 
pequenos retalhistas
Ligação USB
€120 (+ IVA)

Workshop Kios Kube avançado 
Modalidade prática
Explore ao máximo todas as 
funcionalidades do Kios Kube.

- Módulo I - Registo avançado de produtos
- Módulo II - Faturação
- Módulo III - Gestão de produtos e de 
Fornecedores
- Módulo IV - Planeamento Campanhas
- Módulo V - Relatórios e Mapas
- Módulo VI - Operações avançadas de 
gestão de informação
€60 (+ IVA)

Workshop Contabilidade e
Fiscalidade no Ponto de Venda
Saiba como actuar com rigor e não perder 
dinheiro.

- Módulo I – Contabilidade
- Módulo II – Gestão de Stocks
- Módulo III – Fiscalidade

€50 (+ IVA)

Workshop de organização e 
Gestão do Ponto de Venda
Conheça as melhores práticas para um 
negócio bem sucedido.

- Módulo I - A Vasp e os seus processos
- Módulo II - Gestão e dinamização do 
espaço comercial
- Módulo III - Informatização do Ponto de 
Venda - Kios Kube 

  €50 (+ IVA)

33

quiosque 55 ∫ 2013

clube kios

O Kios Academy é um centro de formação da Vasp, que disponibiliza formação adequada ao negócio das publicações.
Faça parte deste espírito empreendedor e adquira competências que lhe permitam levar o seu negócio mais além!

Mais informações através de kiosacademy@vasp.pt ou através do 214337082.

Mais informações através de kioskube@vasp.pt ou através do 214337026.



TUDO POR SI E PARA SI

CANTINhO DO ANúNCIO
este é o espaço que a quiosque reserva para todos os agentes. A página que anuncia 
oportunidades como vendas, compras, trespasses, alugueres, trocas, ofertas, empregos e outros. 
Um serviço gratuito, que aposta na divulgação de bons negócios entre as pessoas do mundo vasp.

 COMO  
ENVIAR O SEU 
CLASSIFICADO 

GRATUITO
Para anunciar gratuitamente 

poderá remeter o seu anúncio 
através do endereço 

classificados@vasp.pt 
para a morada MLP-Quinta do 

Grajal, Venda Seca  
2739-511 Agualva-Cacém, ou 

pelo fax 808 206 133 e  
telefone 21 433 7066.

classificados classificados
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Papelaria/Tabacaria situada na Quinta do Conde com 20 anos de existência, localizada em zona de escolas e 
comércio, com boa faturação, renda antiga, clientes fixos, com serviço payshop e posto ctt. 
Deixo todo o recheio da papelaria. 
Motivo ida para o estrangeiro.
CONTACTO: 917 297 466

Cede-se quotas de empresa com loja bem situada na zona de Cascais com jogos santa casa e serviços de ctt. 
Falar com sr. Joaquim.
CONTACTO: 968 774 468

Cedo quotas de papelaria/tabacaria em funcionamento com jogos Santa Casa, bem situada em Lisboa jun-
to a duas escolas. O estabelecimento tem uma boa área e está bem equipado com mobiliário em madeira, 
expositores, fotocopiadora, telefone com fax e mercadoria existente.
CONTACTO: anapaula.ampfs@gmail.com

Papelaria/tabacaria situada numa estação do metro (linha azul) 
muito movimentada. Além dos utentes do metro situa-se num 
bairro residencial densamente povoado. Oportunidade única de 
negócio. Possui Jogos Santa Casa, Serviço payshop, fotocopiadora, 2 
grandes expositores de tabaco e recheio de loja. 
Motivo razões de saúde. 
CONTACTO: 938347356  / lurdesdasilva@msn.com

Papelaria -  situada ao  lado estrada  nacional Nº1,  zona de Escolas,
comercio e  bancos. Valor do trespasse é valor do recheio vendável.
CONTACTO: 231088719 / 920141372

Vende-se papelaria em Sesimbra, bem localizada e com
Jogos Santa Casa da Misericórdia. A loja é disponibilizada
com todo o recheio incluído e tem muita clientela. Vende-se
também moradia isolada, na zona do Meco. 
Motivo devenda: retirada do país. Falar com Philip Matos.
CONTACTO: 969 775 099
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 Eu              o meu
PT Hello

Agora, já pode usar o PT Hello para ligar 
dos telemóveis UZO. Aproveite e use.

Saiba mais em  www.ptcom.pt
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