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editorial

sumário

Esta edição está escrita nos termos do novo acordo ortográfico.

Inovação é uma palavra que 
está na moda. Hoje em dia ao 
abrirmos um qualquer jornal ou 
revista seguramente encontrare-
mos um artigo relacionado com o 
tema inovação. Mas afinal o que 
queremos dizer quando falamos 
de inovação? Segundo um recente 
spot de rádio publicitado por uma 
conhecida marca de automóveis, 
os engenheiros alemães definem 
inovação como “eu vi primeiro”. 
Contrariamente a esta ideia que 
associa inovação a antecipação, o 
termo inovação está normalmente 
associado ao desenvolvimento de 
algo novo e original. No entanto, 
para mim a definição de inovação 
que me parece mais adequada é a 
que consta na wikipedia e em que 
“inovação é a aplicação de melho-
res soluções que vão de encontro 
a novos requisitos, necessidades 
não articuladas ou necessidades 
existentes no mercado”. A última 
parte desta definição parece-me 
extremamente importante pois 
criar “algo de novo” só tem valor 
se vier dar resposta a requisitos ou 
necessidades do mercado. 

Numa altura em que muitas 
empresas enfrentam grandes difi-
culdades, não há dúvida que pro-
vavelmente a melhor forma de as 
ultrapassar passa pela via da ino-
vação. De um artigo que li recente-
mente relativo ao estilo de gestão 
do Sr. Jeff Bezos, CEO da Amazon, 
retive 4 ideias relativas ao tema 

inovação que gostaria de parti-
lhar convosco: (i) Não são só as 
grandes inovações que são impor-
tantes mas também as pequenas 
inovações e melhorias diárias que 
reduzem custos, poupam tempo e 
melhoram a qualidade; (ii) A fru-
galidade leva à inovação. Quando 
o dinheiro escasseia cria-se a ne-
cessidade de encontrar novas solu-
ções, diferentes das habituais; (iii) 
A inovação requer reflexão e foco 
no consumidor; (iv) Para se inovar 
é preciso experimentar. O fracas-
so não só é bom, como também é 
preciso. 

Contrariamente a outras em-
presas que apregoam e nada fa-
zem, a inovação na Vasp faz parte 
da nossa missão e é uma prática do 
nosso dia-a-dia. Nesta edição da 
Quiosque damos-vos a conhecer a 
nossa última inovação: “a solução 
Kios Mobile, uma nova aplicação 
que promete revolucionar a re-
lação entre o cliente e o ponto de 
venda”.

E você, já está a pensar onde vai 
inovar no seu negócio?

Paulo Proença
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breves

“Eu gosto do que faço! Gosto 
disto”, é praticamente a primeira 

frase que ouvimos a Ilda Silva quando 
começamos a conversar sobre o seu ne-
gócio. Há 23 anos no ramo, esta agente 
tem um ponto de venda instalado na 
mais nova praça de Vila Nova de Paiva, 
distrito de Viseu. Nestes anos já passou 
por diversos pontos de venda na vila e já 
viu passar muita gente. “Tenho muitos 
clientes fixos. É uma clientela antiga”, 
conta. Os mais velhos são geralmente os 
mais fiéis, já que a nova geração de clien-
tes anda mais ligada à Internet do que ao 
tradicional jornal do dia. Para os mais 
novos, o jornal desportivo ainda se vende, 
mas os diários generalistas têm menos 
seguidores.

No entanto, Ilda Silva não é de quei-
xumes. Enérgica e bem disposta, a agente 

conta como se mantém o negócio a fun-
cionar, ao fim de tanto tempo. “Temos 
muito para oferecer ao cliente”, explica. 
Alargar a oferta tem sido a estratégia da 
comerciante, que tem vindo a somar 
novos serviços à loja, oferecendo agora 
funcionalidades como o sistema de paga-
mentos Payshop, cartões de telemóvel ou 
os jogos da Santa Casa. De resto, explica, 
é preciso manter-se atenta, expor os pro-
dutos que estão a ser mais publicitados 
nos media, por exemplo, ou mantendo 
uma boa oferta de produtos para os mais 
novos. É a atenção às oportunidades que 
faz a diferença.

Para além do que está na loja, tam-
bém conta muito quem está na loja. A 
simpatia do atendimento é crucial e Ilda 
Silva soube criar uma boa relação com a 
comunidade. É certo que a agente detesta 

ouvir os clientes chamarem-na “a Ilda do 
quiosque”, mas isso só demonstra o va-
lor que dão a alguém que soube tornar-
-se parte da vizinhança. No seu ponto de 
venda, os clientes estão em casa, rendidos 
à simpatia da dona e do seu colaborador. 
“As pessoas continuam a vir e a gostar de 
cá estar”, confessa Ilda Silva, satisfeita.

RENOVAR PARA MELHORAR
UMA REMODELAÇÃO DO QUIOSQUE BONFIM, NA GUARDA, FOI A MELHOR FORMA 
DE TORNAR MAIS ATRATIVO O ESPAÇO DE VENDA E IMPULSIONAR O NEGÓCIO

QUEM CORRE POR GOSTO
A RELAÇÃO PRÓXIMA COM OS CLIENTES, A DIVERSIDADE DA OFERTA E A SIMPATIA DO ATENDIMENTO 
SÃO PILARES NO NEGÓCIO DE ILDA SILVA
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Parar é morrer. Há mais de 30 
anos no negócio, Carlos Henriques 

dinamiza um ponto de venda junto ao 
terminal de autocarros da Guarda, ponto 
de partida e chegada de muitas pessoas 
à cidade. Apostado em melhorar as con-
dições de atendimento e atratividade do 
seu ponto de venda, este agente investiu 
na remodelação completa do espaço, com 

obras que alteraram quer o aspeto exte-
rior da loja, quer a imagem e sistema de 
circulação no interior.

A intervenção passou pela compra 
de novo material de exposição e mobi-
liário comercial, para que as publicações 
e outros produtos estejam mais visíveis 
e toda a experiência de visita ao ponto 
de venda seja facilitada. “Tem melhor 

exposição”, explica 
Carlos Henriques. 
“As pessoas encontram mais depressa as 
publicações”.

Essa facilidade em encontrar o que se 
procura é importante num ponto de ven-
da por onde passam muitas pessoas com 
o tempo contado, à entrada e saída dos 
autocarros que ligam a Guarda ao resto do 
país. Chegam aqui à procura dos jornais 
do dia, ou em busca de uma leitura que 
possa ajudar a passar o tempo durante a 
viagem. 

O ponto de venda está aberto todos 
os dias, incluindo sábados, domingos 
e feriados. “Há sempre a possibilidade 
de a pessoa vir e comprar”, justifica o 
agente. Para tornar o espaço ainda mais 
atrativo, Carlos Henriques vende tam-
bém cafés e bebidas. Tudo para que não 
faltem motivos para atrair a atenção dos 
consumidores.DepoisAntes
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COLEÇÃO DE CROMOS "POPOTA"
Coleção de cromos da conhecida personagem "POPOTA"

MINI FIGURAS BEN10
Coleção de 12 bonecos "BEN10" das séries 1 e 2

JEWEL PETS CANECAS
Coleção de 15 chávenas dos Jewel Pets.

PERFUMES PG MADE IN FRANCE
Perfumes de grande qualidade, correspondentes 
a fragrâncias de alta perfumaria, a preços muito 
competitivos.

COLEÇÃO DE CROMOS GRU O 
MALDISPOSTO 2
Nova coleção de cromos das conhecidas personagens 
do filme  GRU O Maldisposto 2.

VISÃO AGENDA E BLOCO DE NOTAS
Agenda 2014 e blocos de notas com motivos dos 
Lusiadas, desenhos da dupla de graffiters ARM 
COLLECTIVE

THE SMURFS 2
MINI CLAY BUDDIES
Figuras em plasticina para criar as divertidas personagens 
do film The Smurfs 2.

ULTRASKATE
Skate de dedo com chave 
multiusos e rodas de substituição.

Agarra esta estrela 
com muito ritmo! 

Entra neste espetáculo, 
inspira-te na diva mais brilhante de 

sempre e diverte-te sem parar, 
preenchendo a tua caderneta com 

todos os cromos! 
 

A Popota e a tua  
caderneta são o máximo!

Válido de 01 de setembro de 2013 a 31 de março de 2014

Em todos os 
brinquedos Popota.

Ficha técnica:
Título: Popota – A tua caderneta Editora: Zero a Oito – Marketing Infantil, Lda.  Sede: Rua Castilho, 57 
– 1.º Direito, 1250-068 Lisboa Telefone: 213 713 130 Fax: 213 713 139 E-mail: publicacoes@zeroaoito.pt   
Conceção, redação e design gráfico:  Zero a Oito – Marketing Infantil, Lda. Revisão de texto: Carla Pacheco Impressão: 
Lidergraf Depósito legal: 362281/13 Data de impressão: 2013

Esta caderneta foi redigida com base no Acordo Ortográfico de 1990.
 
Popota – A tua caderneta © 2013 Zero a Oito. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta revista não pode ser reproduzido 
nem transmitido, no todo ou parte, por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outros sem prévia 
autorização por escrito da Zero a Oito.
 
© Modelo Continente Hipermercados S.A.

www.zeroaoito.pt 

Distribuído por:
Modelo Continente
Hipermercados S.A.
Rua João Mendonça, nº. 505 4464-501 Senhora da Hora Portugal

www.continente.pt
Código do fornecedor: 18097
Lote: 21415-1

DATA DE INÍCIO:
SEGMENTO:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:
SEGMENTO:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

6 novembro
Brinquedo
Infantil
€2,99
Balcão / Local 
de grande 
visibilidade

6 novembro
Brinquedo
Infantil
€1,00
Balcão / Local de grande visibilidade
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DATA DE FIM

PÚBLICO ALVO:
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DATA DE INÍCIO:
SEGMENTO:

PÚBLICO ALVO:
PERIODICIDADE:

PREÇO:
EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:
SEGMENTO:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

6 novembro
Brinquedo
Infantil
€2,00
Balcão / Local 
de grande 
visibilidade

16 outubro
Beleza
Adulto
€9,95
Balcão / 
Local de 
grande visibilidade

14 outubro
Brinquedo/
colecionável
Infantil/Juvenil
One shot
Álbum-€1,99  Saqueta-€0,60
Balcão / Local de grande visibilidade

5 dezembro
12 dezembro
Todos
One shot
€1,00  
Junto com a 
Visão

25 outubro
Brinquedo/
colecionável
Infantil/Juvenil
One shot
€1,00
Balcão / Local de grande visibilidade

25 outubro
Brinquedo/
colecionável
Infantil
Álbum-€1,50  
Saqueta-€0,40
Balcão / Local 
de grande 
visibilidade

AF circular_Blocos e agendaslusiadas.pdf   1   28-11-2013   19:53:16
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TV GUIA/FLASH/CORREIO DA MANHÃ
DOCE SOFIA
Coleção de roupas de marca Hello Kitty 
para a boneca Doce Sofia.

NOVA GENTE
SERVIÇO DE PORCELANA JANTAR 
SILVESTRE (SPAL)
Ação semanal como opção de compra com a revista 
Nova Gente constituída por 5 peças: Prato Raso; Prato 
Sopa; Prato de Sobremesa;Taça Doce (spazio) e Chávena 
de Café + Pires - Valor total de um serviço para 6 pessoas 
= € 167,70

PRODUTOS INVERNO DA ACTIVA 
URBAN STYLE
URBAN STYLE - Saco de Viagem e Mala para o Inverno, 
juntamente com a revista Activa.

COLEÇÃO DVDS A BIBLIA
Coleção de 4 DVDs com a Mini Serie A Biblia.

SÁBADO/TV GUIA/FLASH 
JOGOS SCIENCE4YOU
Coleção de 6 jogos educativos sobre ciência e ecologia 
para crianças.

SÁBADO BÍBLIAS DA CULINÁRIA
Coleção de 5 livros de receitas clássicas.

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
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PÚBLICO ALVO:
PREÇO:
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DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:
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DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:
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PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:
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DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:
PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

6 dezembro 2013
27 junho 2014
Serviços de loiça/colecionável
Semanal
Adulto/Feminino
Pratos rasos, sopa e sobremesa-€5,99
Taça doce (spazio) e chávena de 
café+pires-€4,99
Com a Nova Gente

7 novembro
12 dezembro
Brinquedo
Semanal
Infantil/juvenil
€6,99
Junto das revistas 
Sábado/TV Guia e Flash

30 novembro 2013
9 março 2014
Brinquedo
Semanal
Infantil/juvenil
1ª entrega €4,95 restantes €6,95
Junto da TV Guia, Flash 
e Correio da Manhã

3 dezembro 2013
6 janeiro 2014
Culinária
Semanal
Feminino
€11,99
Junto à revista 
Sábado

5 dezembro
24 dezembro
Séries/TV
Semanal
Adulto
€5,95
Junto à Visão 
e Expresso

26 novembro
23 dezembro
Acessórios
Mensal
Adulto
Saco Viagem-€5,95, Mala-€10,90
Junto com a Activa

N

N

H

H

O

CH3

NH2

Linha de apoio ao leitor 210494414 (dias úteis das 9H30 às 13H00 e das 14H30 às 18H30). Promoção semanal ao sábado de 9/11/13 
a 14/12/13, composta por 6 entregas. PVP Unitário € 6,99. Cont. (IVA Inc). PVP coleção completa: € 41,94 Cont. (IVA Inc).  
Promoção limitada ao stock existente.

COLEÇÃO JOGOS
DE CIÊNCIA E ECOLOGIA

AGORA COM A FLASH! OS SEUS FILHOS ENCONTRAM A FÓRMULA CERTA 
PARA APRENDER SOBRE CIÊNCIA E ECOLOGIA - COM MUITA DIVERSÃO!

Não perca todas as semanas um novo jogo desta fascinante coleção didática 
para maiores de 8 anos, com fantásticas experiências e construções, ilustrações  
e engraçados exercícios que os vão deixar loucos por aprender. Além disso, os jogos 
ainda vêm com vales de desconto até €105 para entradas em muitos museus!

KIT SOLAR
9 / NOV
PLANTAS
16 / NOV
FUEL CELL
23 / NOV
RELÓGIO ECOLÓGICO
30 / NOV
GEOLOGIA VULCÕES
7 / DEZ
QUÍMICA 200
14 / DEZ

A FÓRMULA 
MAIS DIVERTIDA 
PARA OS SEUS 

FILHOS 
APRENDEREM

PVP DE MERCADO

PVP

€ 6,99
€ 9,99

 A PARTIR DE DIA

NÃO PERCA

9 DE NOV

Coleção Hello Kitty 

DuplaDoceSofia.pdf   1   28-11-2013   20:28:28

Bíblias.pdf   1   28-11-2013   20:31:39
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AGELESS
Revista bimestral de estilo de vida e investimentos 
pessoais que aborda temas diversificados - para quem 
o passar dos anos não impõe regras nem limites.

SUDOKU
REVISTAS DE PASSATEMPOS
9 revistas de passatempos de Sudoku, com diversos níveis 
de dificuldade.

FAÇA FÁCIL
SCRAPBOOKING
Nova revista de artes manuais, dedicada ao Scrapbooking.

ARTE E IDEIAS
CORTE E COSTURA
Com ideias e modelos para confecionar roupa 
personalizada para os mais pequenos (inclui moldes).

s i n t a - s e  b e m ,  p o u p e  d i n h e i r o  e  d i v i r t a - s e !

SAIBA POUPAR COM BOM SENSO Jogos de vídeo: 
Mantenha-se ativo  
seM sair de casa

nov/ dez 2013
número 1
Bimestral

2,5 Portugal (cont.) 

Artur  
Santos  
Silva
A ENERGIA E AS 
CAUSAS QUE MOVEM 
O BANQUEIRO 
AO lEME dA 
GUlBENkIAN 
pág. 14

TEM UMA IdEIA  
COM QUE SONhOU 

TOdA A VIdA? 
Lute por eLa!

carreira

amor 
SEm  

idadE  
IdEIAS PARA  

UMA FUGA  
A dOIS 

pág. 34

dIVÓRCIO:
QUANdO OS NETOS 
SAO AFASTAdOS  
dOS AVOS

cérebro
sempre  

em forma

apoio

DATA DE LANÇAMENTO:
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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:

30 outubro
Lavores e Costura
Bimestral
Adulto
€3,95
Junto às revistas de costura 
e lavores

24 outubro
Artes manuais
Trimestral
Adulto
€4,90
Junto às revistas de artes 
manuais

31 outubro
Estilo de vida
Bimestral
Adulto
€2,50
Junto às revistas de  
Estilo de vida

3 outubro
Passatempos
Mensal
Adulto
vários
Junto às revistas de 
passatempos
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Muito mudou no mundo da 
moda em Portugal nos últimos 

25 anos. A indústria, que era quase 
inexistente quando a revista Elle che-
gou às bancas em versão portuguesa, 
em 1988, é hoje um mercado maduro e 
dinâmico. O mundo da imprensa, en-
tretanto, também evoluiu, com mais 
concorrência e novos desafios. Ao lon-
go do tempo, a Elle soube manter-se 
relevante e próxima das suas leitoras, 
fiel à visão nascida em Paris há qua-
se 70 anos. E a expetativa, explica em 
entrevista a diretora da Elle portugue-
sa, Sandra Gato, é continuar sempre a 
melhorar.

Há 25 anos, quando 
foi lançada a revista 
Elle em Portugal, 
era possível prever o 
impacto e longevidade da 
publicação? 

O impacto é sempre difícil de pre-
ver quando surge algo de tão novo no 
mercado como foi a Elle há 25 anos 
atrás. A verdade é que as mulheres 
portuguesas “precisavam” de uma 

publicação como a Elle, escrita e pen-
sada em português. E assim se justifica 
a adesão ao nosso título e, sim, tam-
bém a sua longevidade. A Elle acom-
panhou e antecipou as mudanças que 
ocorreram nas duas últimas décadas e 
meia e daí que tenha vindo sempre a 
conquistar novas leitoras.  

Na altura do lançamento, 
o mercado de revistas 
femininas no nosso país 
dava ainda os primeiros 
passos. Hoje, olhando para 
trás, podemos dizer que o 
risco compensou?

Fomos pioneiras e, como tal, corre-
mos um risco. Mas quando se apresen-
ta um produto inovador e de qualida-
de, num mercado “virgem” (como era 
o das revistas femininas em Portugal 
há 25 anos), a probabilidade de suces-
so é grande. Foi o nosso caso.

O facto de a Elle ser 
uma marca forte teve 
relevância na relação que 
a revista soube estabelecer 
com as leitoras?

Ser uma marca (re)conhecida inter-
nacionalmente é uma excelente carta 
de apresentação. Mas, depois das pri-
meiras impressões, há que provar que 
se está à altura do nome! A nossa mais-
-valia é termos conseguido estabelecer 
uma relação de empatia com as nossas 
leitoras. Partilhamos tendências, não 
as impomos. Além disso, temos um 
elevado padrão de qualidade visível 
nas fotos e artigos que publicamos to-
dos os meses. 

De que forma tem 
evoluído a revista ao 
longo dos últimos anos? 
A concorrência que 
entretanto se instalou 
neste segmento de 
mercado foi um desafio?

A Elle tem vindo sempre a acom-
panhar as tendências internacionais, 
tanto em termos de design gráfico 
como de conteúdos editoriais. A con-
corrência é sempre saudável porque 
nos obriga a estar alerta e a procurar 
mais e melhores soluções. 

O desafio não é a concorrência, é 
conseguirmos fazer sempre melhor 
mês após mês.

RBA
“QUEREMOS SEMPRE CRESCER MAIS”  

A REVISTA ELLE ESTÁ A COMEMORAR 25 ANOS EM PORTUGAL. SANDRA GATO, DIRETORA DA EDIÇÃO 
PORTUGUESA, REFLETE SOBRE O CAMINHO FEITO E O QUE VIRÁ A SEGUIR NA VIDA DA PUBLICAÇÃO

A história de uma marca

Foi a 21 de novembro de 1945, em Paris, que a jornalista e editora de origem 
russa Hélène Lazareff lançou a primeira edição da revista Elle. Da Europa des-
truída pela II Guerra Mundial erguia-se um nome que se tornou rapidamente 
sinónimo de moda, beleza e sofisticação. O objetivo é o mesmo hoje do que há 
quase 70 anos: dar às leitoras acesso privilegiado ao mundo da moda, mantendo 
uma proximidade, quase intimidade, com as leitoras. Tem sido essa a marca da 
Elle, que em 1985 começou o seu processo de internacionalização, saltando dos 
escaparates franceses para edições em 44 países – e novos lançamentos a caminho 
noutros países do mundo. Os EUA e o Reino Unido foram os primeiros países, fora 
da França, a conhecer uma edição da Elle. Desde 1988, a revista tem acompanhado 
as mulheres portuguesas, fiel à visão da fundadora: promover a independência 
das mulheres e valorizar a sua posição na sociedade.
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Considera que a revista 
Elle ajudou a promover a 
sensibilidade do mercado 
português para a moda?

Sem dúvida que a Elle é uma das 
responsáveis pela criação de uma cul-
tura de moda no nosso país. E, ao ge-
rar informação de moda, incentivou 
o nascimento de um novo mercado: 
agências de modelos, fotógrafos, pro-
dutores... As mulheres portuguesas 
têm hoje acesso a tudo o que acontece 
na moda nacional e internacional tão 
facilmente como as mulheres de qual-
quer outro país ocidental. 

O facto de estar integrada 
num grupo editorial de 
dimensão internacional 
tem sido uma mais-valia 
para a Elle? A associação 
à RBA facilita a estratégia 
de distribuição e 
comunicação da marca?

Claro que sim. O facto de perten-
cermos ao planeta Elle (que tem 44 
edições em todo o mundo) permite-
-nos uma valiosa partilha de conteú-
dos e dá-nos acesso a materiais inter-
nacionais que não teríamos de outra 
forma. 

A RBA, como grande grupo edito-
rial que é (e com todo o conhecimento 
que tem dos mercados editoriais), é 
uma base sólida e uma garantia de bom 
posicionamento face a outros títulos.

Que perspetivas têm 
para o futuro da revista 
no nosso país? Apesar 
das dificuldades da 
conjuntura, a Elle está 
confiante na relação que 
estabeleceu com as suas 
leitoras nestes últimos 25 
anos?

Queremos sempre crescer mais! 
Qualitativa e quantitativamente. 
Sejam quais forem os recursos, é 
sempre possível melhorar. O nosso 
objetivo é que a Elle seja a revista de 
referência das mulheres portuguesas – 
daquelas que já não vivem sem nós e 
de todas as outras – hoje e nos próxi-
mos 25 anos.

A Elle em números

• 44 edições em todo o mundo
• Mais de 155 suplementos & 60 spin-offs
• 21 milhões de leitores
• 567 números publicados em 2012
• 6,5 milhões de cópias vendidas mensalmente em todo 

o mundo
• 153.235 páginas produzidas em 2012, das quais 54.432 

páginas de publicidade & 98.803 páginas editoriais

Fonte: Magtrack Jan-Dez 2012
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A fórmula tem-se revelado ven-
cedora. Mais uma vez, a digressão 

nacional que o Expresso está a realizar 
criou o pretexto para uma ação especial 
de venda do jornal a um preço promo-
cional. Para o semanário, que comemora 
este ano quatro décadas de existência, a 
celebração tem servido para refletir sobre 
a história do jornal – e do país – e, simul-
taneamente, promover o título e aumen-
tar a sua proximidade com os leitores.

A última etapa da digressão nacional 
do Expresso foi em Évora. A Praça do 
Giraldo acolheu no início de novembro 
a exposição do jornal ao ar livre, onde se 
recordam algumas das primeiras páginas 
mais emblemáticas do Expresso e se passa 
em revista a história dos últimos 40 anos 

de Portugal, tal como foi contada pelos 
repórteres e fotógrafos do semanário. 
Paralelamente, tal como tem sido feito 
noutras cidades, no dia 9 de novembro 
uma bicicleta-quiosque percorreu o espa-
ço, oferecendo o jornal do dia a um preço 
promocional. António Pinto, que tem o 
seu ponto de venda precisamente virado 
para a Praça do Giraldo, foi o parceiro 
desta iniciativa. “Correu muito bem, foi 
muito positivo”, aponta o agente.

A passagem da bicicleta por Évora 
impulsionou as vendas e acabou por ge-
rar mais tráfego para o próprio ponto de 
venda, conta. “Era uma novidade e as 
pessoas reagiram positivamente. Foi uma 
forma diferente de adquirir o jornal”. A 
estratégia de ocupar a praça mais nobre 

da cidade é também uma aposta ganha, 
na opinião de António Pinto. “Fortaleceu 
a imagem do Expresso”, considera este 
agente. “Pode ser importante para captar 
novos leitores”.

Seguindo uma aposta corrente 
de alargar os temas e foco da revista 

Zen, esta publicação tem-se distinguido 
no mercado pela edição de guias especiais 
publicados regularmente, cobrindo em 
detalhe vários temas de interesse para o 
seu universo de leitores. No início de se-
tembro foi lançada mais uma edição des-
tes guias temáticos, dedicada ao Reiki e 
ao Yoga, duas modalidades de exercício e 
terapia que têm vindo a ganhar adeptos no 
nosso país nos últimos tempos.

Como vem sendo habitual, o lança-
mento de mais um guia especial foi acom-
panhado de uma ação promocional nas 
montras de alguns pontos de venda sele-
cionados. Desta vez, a Zen apostou na ex-
posição nas seis lojas da rede Presselinha, 
situadas em centros comerciais de grande 
tráfego de consumidores. 

A experiência da editora e dos pontos 
de venda tem sido a melhor possível: mes-
mo com um público fiel, a Zen não deixa 
de dar destaque às suas edições e guias 
especiais, de modo a chamar a atenção 
dos leitores. A lógica é simples: trata-se 
de rentabilizar a fidelidade dos leitores 
mas, mais do que isso, usar a relação de 
proximidade com o público para criar no-
vos motivos de interesse e novas razões de 
compra. 

Para os pontos de venda, o sucesso 
destas ações promocionais funciona tam-
bém como um chamariz de clientes, que 
ajuda a tirar partido da relação que a re-
vista estabelece com os leitores. A última 
ação confirmou a regra, demonstrando as 
vantagens de dar destaque às publicações 
que, mesmo de nicho, conseguem sempre 
chamar novos clientes ao ponto de venda.

EXPRESSO

EXPRESSO A PEDAIS
A PASSAGEM DA EXPOSIÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO EXPRESSO PELA CIDADE DE ÉVORA FOI 
ACOMPANHADA DE UMA BICICLETA QUE LEVOU O JORNAL À RUA

ZEN
REIKI E YOGA NAS MONTRAS ZEN
É UMA ESTRATÉGIA COM PROVAS DADAS. MAIS UMA VEZ, A EDIÇÃO DE UM DOS GUIAS 
ESPECIAIS DA REVISTA ZEN FOI ACOMPANHADA DE UMA AÇÃO PROMOCIONAL ESPECIAL 

A bike Expresso a marcar presença em Évora.

Montra Zen na Presslinha do Oeiras Parque.
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Pelo terceiro ano consecuti-
vo, a Fundação Francisco Manuel 

dos Santos publicou mais uma edição 
da sua revista anual, a revista XXI – Ter 
Opinião. Esta publicação, com carac-
terísticas únicas no panorama da im-
prensa em Portugal, tem servido como 
plataforma para a discussão dos gran-
des problemas que afetam a sociedade 
portuguesa contemporânea. Dadas as 
características especiais deste título, o 
lançamento da terceira edição foi mais 
uma vez acompanhado de ações de 
promoção e divulgação especiais.

Com um foco principal na situação 
da Europa, na crise do euro e nas suas 
repercussões não só a nível nacional 
como global, a terceira edição da re-
vista XXI – Ter Opinião (nas bancas 
desde fim de outubro) procura ref letir 
sobre o papel das democracias nacio-
nais e o impacto que a conjuntura po-
lítica e económica tem tido na capaci-
dade dos países gerirem o crescimento 
económico e assegurarem o modelo 
tradicional do Estado Social.

Para acompanhar o lançamento 
desta edição, a Fundação Francisco 
Manuel dos Santos (FFMS) levou a cabo diversas ações de promoção, es-

palhadas por diversos pontos de ven-
da a nível nacional. “Consideramos 
de maior importância o lançamento 
da revista junto do seu público, daí a 
escolha da FNAC Chiado e a opção de 
garantir expositores extra nessa loja”, 
explica Susana Norton, editora da 
publicação.

A par da promoção nas lojas FNAC, 
a Fundação apostou também em cam-
panhas de descontos especiais nesta 
rede de lojas, bem como uma presen-
ça forte e destacada nos expositores 
da FNAC, que Susana Norton aponta 
como “um fator de extrema impor-
tância para uma publicação que surge 
apenas uma vez por ano e que, como 
tal, merece uma exposição adequada.”

Em consonância com a estratégia 
da FFMS nos anos anteriores, uma 

equipa especialmente destacada tem 
acompanhado cerca de 200 pontos de 
venda em todo o país, com o intuito de 
melhor promover a publicação junto 
dos colaboradores de loja, assim como 
garantir a correta visibilidade da revis-
ta e a sua reposição célere. 

“O feedback tem sido muito posi-
tivo, ainda que estejamos numa fase 
muito inicial do período de vendas”, 
sublinha Susana Norton. 

A editora destaca a importância 
desta estratégia no esforço de criar 
uma identidade própria da revista 
XXI – Ter Opinião, enquanto fórum 
de debate aberto e imparcial, que 
disponibiliza aos cidadãos, de forma 
idónea, informação de grande valor 
sobre tópicos de grande impacto e por 
vezes fraturantes do futuro da nossa 
sociedade.

XXI - TER OPINIÃO
OPINIÃO DE REFERÊNCIA

NA SUA TERCEIRA EDIÇÃO, A REVISTA XXI – TER OPINIÃO CONSOLIDA O OBJETIVO DA FUNDAÇÃO 
FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS: FOMENTAR O DEBATE SOBRE A SOCIEDADE PORTUGUESA

O destaque da XXI-Ter Opinião, da Brandão & Piano no Dolce Vita Tejo.

A montra da CascaisPress, no Cascais Shopping.
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A mais recente etapa do cir-
cuito mundial de surf na praia 

de Supertubos, em Peniche, veio con-
firmar Portugal como um destino de 
eleição para a organização de grandes 
eventos nesta modalidade em cresci-
mento. A qualidade das ondas na cos-
ta portuguesa, a nossa localização es-
tratégica no mapa europeu e as provas 
dadas no que toca à capacidade logís-
tica e organizativa da comunidade do 
surf português parecem ser os nossos 
principais trunfos.

Para distinguir esta etapa cada vez 
mais prestigiante do circuito mundial, 
a revista Surf Portugal uniu esforços 
com o maior patrocinador do evento, 
a Moche, para que a edição de outubro 
fosse especial. Com uma capa chama-
tiva e a inclusão de um poster e auto-
colantes, colocação estratégica em vá-
rios pontos de venda com ligações ao 
surf e recurso a stand-ups, esta edição 
contribuiu fortemente para direcio-
nar a atenção do público não só para 
o evento como para o desporto em si.

Carlos Folhas é o proprietário de 
um desses pontos de venda, situado 
bem no centro de Peniche. Habituado 
à passagem dos surfistas e amantes do 
surf, este agente faz um balanço mui-
to positivo da campanha. “Esta ação 
foi um sucesso, com a colocação do 
stand-up na entrada da loja, algo que 
ajudou a vender todos os exemplares 
desta edição da Surf Portugal”, con-
ta. Em atividade há apenas sete me-
ses, este ponto de venda conta já com 
alguns clientes fidelizados também 
graças ao surf e às publicações dedi-
cadas a esse desporto que, garante, 
“merecem sempre destaque nas nos-
sas prateleiras”. 

Para além desta ação centrada 
na zona de Peniche, a Surf Portugal 
contou também com uma presença 
reforçada nas lojas FNAC o que, para 
Sandra Marques, editora desta publi-
cação, “foi uma aposta ganha, num 
mês de grande exposição do surf no 
nosso país, em que conseguimos cha-
mar a atenção para os pontos de venda 

envolvidos, assim como para a própria 
revista”.

Sandra Marques garantiu, ainda, 
que já estão a pensar em criar mais ini-
ciativas semelhantes: “Este é um tipo 
de publicação em que a capa tem uma 
forte inf luência nas vendas e sabemos 
que, muitas vezes, o espaço reduzido 
torna difícil conseguir um destaque 
relevante face às outras publicações 
generalistas”, explica a editora. “O que 
esta iniciativa nos mostra é que, para 
além de ser um investimento que se 
paga a si próprio, tem também todo 
o potencial para mudar a estratégia 
de exposição nos pontos de venda, 
e acredito que no futuro será possí-
vel encontrar as revistas de surf com 
maior visibilidade, para benefício de 
todos.”

SURF PORTUGAL
SURF EM PRIMEIRO PLANO
COM A COSTA PORTUGUESA A MERECER CADA VEZ MAIOR DESTAQUE NO PANORAMA DO SURF 
INTERNACIONAL, A REVISTA SURF PORTUGAL DESTACOU-SE EM PENICHE, A “CAPITAL” DO DESPORTO

Stand-up da Surf da Pap. Carlos Folhas, em Peniche.

O "parasita" da Surf na FNAC do Vasco da Gama.
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Este foi um ano em cheio para a 
revista Máxima, que comemora o seu 

25º aniversário e também o recente título 
de Melhor Publicação Feminina, atribuí-
do pelo Prémio Meios & Publicidade.

Como forma de agradecer a fideli-
dade e a distinção, a Máxima ofereceu 
às suas leitoras, durante o mês de outu-
bro, uma garrafa de vinho Santa Valha 
na compra da edição mais recente da 
revista.

A iniciativa foi recebida com muito 
interesse pelos leitores, que assim se 
puderam juntar às celebrações do ani-
versário da Máxima. Foi o que consta-
tou a agente Paula Monteiro na Nova 
Tabacaria Trindade, no Porto. “Os 
clientes faziam muitas perguntas sobre 

a ação, tanto as clientes habituais como 
pessoas que passavam e ficavam inte-
ressadas com a montra”, sublinha. 

O impacto desta campanha acabou 
por ir muito além do aumento das ven-
das da revista Máxima. A originalidade 
da oferta criou um foco de atenção es-
pecial sobre o ponto de venda que aju-
dou a estreitar as relações com os clien-
tes da zona.

“Um ponto importante para nós foi 
o facto de as garrafas de vinho estarem 
separadas da revista, o que nos permi-
tiu fazer uma decoração de montra mais 
imaginativa e apelativa”, comenta Paula 
Monteiro. “Nesse sentido, esta ação foi 
boa tanto para a Máxima como para 
nós.”

MÁXIMA

PARABÉNS, MÁXIMA! 
OS 25 ANOS DA REVISTA MÁXIMA FORAM CELEBRADOS COM UMA OFERTA ESPECIAL QUE PREMIOU 

OS LEITORES E ANIMOU OS PONTOS DE VENDA

A máxima em destaque na Nova Tab. Trindade, Porto..

A edição de novembro deste 
ano marca os 11 anos de existência 

de uma das revistas femininas de refe-
rência nacional, a Vogue Portugal. São 
11 anos em que se destacam a dedica-
ção e o empenho de uma equipa sólida 
e que se tem mantido ao longo de mais 
de uma década fiel ao seu público.

Para comemorar este marco, a 
Vogue Portugal lançou uma ação pro-
mocional em vários pontos de venda, 
dando destaque à sua capa de aniver-
sário e ao brinde opcional que acom-
panhava a publicação.

Esta ação fez-se notar de forma po-
sitiva, como nos conta Ana Cláudia, 
da Lola & Lola: “Sempre que existe 
uma montra associada a procura é 

diferente, e desta vez até os senhores 
(que não são geralmente o target des-
ta publicação) paravam para ver.” Este 
ponto de venda, localizado no centro 
comercial Algarve Shopping, já cos-
tuma expor as revistas mensais logo à 
entrada do espaço. Esta ação da Vogue 
Portugal permitiu-lhes dar especial 
destaque ao conjunto de escovas que 
os clientes poderiam comprar, a somar 
ao exemplar da revista.

“As vendas melhoraram”, saúda Ana 
Cláudia. “Este modelo de promoção, 
em que a compra do brinde é opcio-
nal mas ainda assim está associado à 
venda da revista é benéfico tanto para 
nós como para a própria imagem das 
publicações”, aponta.

VOGUE
ONZE ANOS DE GLAMOUR

A VOGUE CELEBROU OS SEUS 11 ANOS EM PORTUGAL COM UMA CAMPANHA DE VISIBILIDADE 
QUE DEU BONS FRUTOS

Montra Vogue na Lola e Lola, Algarve Shopping, Faro.
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Numa altura em que a crise está 
mais do que instalada no nosso país 

e os pedidos de ajuda aumentam vertigi-
nosamente, as Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) veem-se 
de mãos atadas por não conseguirem 
chegar até todos.

Nesta época do ano, as iniciativas e 
as campanhas de angariação de fundos 
multiplicam-se. Todos estamos mais 
sensibilizados para ajudar o próximo 
durante a quadra natalícia e, por isso, há 
uma maior adesão a este tipo de ações. 
No entanto, ainda fica muito por fazer…

Os inúmeros esforços e os contribu-
tos recorrentes feitos pelas associações 
de solidariedade a nível de bens essen-
ciais, como comida, roupa, produtos 
de higiene e limpeza, infelizmente não 
são suficientes. Há inúmeras situações 
em que são necessárias ajudas técnicas, 
específicas para cada caso, que, por se-
rem tão caras e não poderem ser doadas, 
raramente estão ao alcance das pessoas 
mais carenciadas. 

Equipamentos tão simples como 
umas canadianas ou umas botas orto-
pédicas são muitas vezes essenciais, 
mas inacessíveis, para inúmeras pessoas 
com deficiência. E se isto acontece com 
os bens de valor mais reduzido, tudo se 
complica quando se tratam de ajudas 
mais complexas, como as cadeiras arti-
culadas, as cadeiras de rodas, as camas 
elétricas ou os colchões anti escaras. 

A UNIÃO FAZ A FORÇA

Cientes da sua responsabilidade so-
cial, e à semelhança do que já tem vindo 
a acontecer nos últimos anos, a Vasp, os 
seus editores e os seus pontos de venda 
voltam a unir-se à associação Entrajuda, 
na campanha “Árvore da Solidariedade”, 
para tentar satisfazer alguns dos pedi-
dos de ajuda que esta instituição recebe 
diariamente.

O nosso objetivo é muito simples: 
espalhar sorrisos e fazer a diferença no 

ÀRVORE DA SOLIDARIEDADE
UM GESTO POR UM SORRISO
ESTE NATAL OS AGENTES VASP VÃO CONTINUAR A DECORAR A ÁRVORE DA SOLIDARIEDADE POR 
PORTUGAL. DE NORTE A SUL DO PAÍS, TODOS TERÃO A POSSIBILIDADE DE FAZER A DIFERENÇA

Marta , de 14 anos, ficou feliz  
com a sua nova cadeira.

Este ano compre um Pai Natal decorativo e faça a diferença.
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dia-a-dia de quem é portador de defi-
ciência, facilitando também um pouco a 
vida a quem cuida dessas pessoas.

E de facto não poderíamos contar 
com melhores aliados para esta missão. 
Os nossos editores e agentes têm sido 
incansáveis nos últimos anos, já para 
não falar na Entrajuda, que tem feito um 
trabalho notável no que toca ao acompa-
nhamento, gestão e distribuição dos pe-
didos mais prementes feitos pelas outras 
IPSS espalhadas pelo país. 

Este Natal, o mote está dado: Um 
Gesto por Um Sorriso. A “Árvore da 
Solidariedade” está de volta e, por isso 
mesmo, contamos uma vez mais com to-
dos os nossos agentes para nos ajudarem 
a plantá-la e a decorá-la por Portugal 
fora. 

De norte a sul do país, todos terão a 
possibilidade de colaborar e fazer a di-
ferença, comprando um dos nossos Pais 
Natal, pelo preço unitário de €0,50. 

A campanha decorrerá de 2 de de-
zembro a 31 de janeiro e os valores an-
gariados revertem na sua totalidade para 
quem realmente precisa, por isso, todos 
os contributos são bem-vindos e extre-
mamente necessários. 

OS SORRISOS 
MULTIPLICAM-SE

Desde o início desta iniciativa, em 
2008, já levámos um pouco de alegria e 
bem-estar a inúmeras pessoas e no ano 
passado não foi exceção. 

“A Direção da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Casal do Marco, vem por este meio 
agradecer a gentileza de mais uma vez 
nos atribuir uma cadeira de rodas (…). 

Acreditamos que a vossa bondade e 
generosidade traz muita felicidade às 
pessoas deficientes como a Maria da 
Conceição Ferrão”, testemunhou a insti-
tuição, revelando que também o jovem 
Diogo Miranda viu a sua vida alterar-se 
por completo. 

“O vosso apoio fez do Diogo um jo-
vem mais feliz e apesar da sua proble-
mática grave, até cantarolou à frente do 
senhor da loja que entregou a cadeira, 
sendo um facto extraordinário, uma 
vez que o jovem só canta quando está 
totalmente descontraído e próximo de 
pessoas que já conhece e com as quais 
já estabeleceu uma relação de empatia. 
Muito obrigado a todos”, acrescentou a 
associação do Casal do Marco.

Mas os agradecimentos não termi-
nam por aqui. 

“Graças à campanha Árvore da 
Solidariedade tem sido possível melho-
rar a qualidade de vida e conferir alguma 
autonomia a pessoas que não dispu-
nham dos recursos necessários para ad-
quirir as ajudas técnicas que necessita-
vam, bem como apoiar e melhorar a vida 
(dura!) de quem cuida destas pessoas 
com deficiência. É em nome de todos 
que a Entrajuda agradece à VASP”. E nós, 
claro está, agradecemos-lhe a si! 

OS NÚMEROS FALAM POR NÓS
Desde 2008 já: 
• angariámos cerca de 57 mil euros, 
• ajudámos 44 pessoas; 
• e distribuímos perto de 128 equipamentos de ajuda 
técnica (camas articuladas, colchões especiais, cadeiras de 
rodas, macas, andarilhos, entre outros bens essenciais) por 
64 Instituições de Solidariedade Social. 

A vida de Diogo Miranda mudou com a sua nova cadeira.

Rosalina Festas e Carla Marques, da Vasp, juntaram-se a Isabel Jonet (ao centro), 
da Entrajuda, para entregar o cheque referente à campanha de 2012
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“É sempre importante ter novi-
dades, coisas diferentes”, diz sim-

plesmente Fernanda Sousa, responsá-
vel pela Agepress, perto de Carcavelos, 
Cascais. 

A aposta numa oferta diferenciada 
tem sido a imagem de marca desta agen-
te e os resultados fazem-se notar. De tal 
modo que após quase 10 anos no negó-
cio, Fernanda Sousa aproveitou há pou-
co mais de um ano a oportunidade de 
abrir uma segunda loja, ambas na zona 
da Rebelva. Esta é uma área sobretudo 
residencial, com alguma população mais 
envelhecida, que ainda valoriza o comér-
cio tradicional de proximidade.

Para além da venda de imprensa e de 
artigos de papelaria, a Agepress também 
se especializa em produtos diferencia-
dos, com fornecedores muitas vezes 
artesanais, que garantem uma oferta di-
fícil de encontrar noutras lojas. “Temos 
artigos diferentes, que não se encontram 
nas grandes superfícies”, orgulha-se 

Fernanda Sousa, criticando a excessiva 
homogeneidade das marcas e dos pro-
dutos que se encontram nos centros 
comerciais. 

Nesta época do ano, essa preocupa-
ção com a diversidade ainda se acentua 
mais. No Natal, a agente gosta de ter a 
loja devidamente decorada e faz ques-
tão de ter um pouco de tudo, para todas 
as faixas etárias e para todas as bolsas. 
Desta forma, os seus clientes têm aces-
so a artigos com maior valor acrescen-
tado, que se distinguem pelo design, 
funcionalidade e originalidade. Para os 
clientes fiéis, residentes na zona, é ouro 
sobre azul. “Evita as deslocações e hoje 
em dia as deslocações são caras”, explica 
Fernanda.

Na Agepress pode encontrar peque-
nos utensílios para o lar, com um design 
atraente e funcional, bem como jogos 
didáticos para as crianças, carteiras em 
pele ou em cortiça, peças de artesanato 
ou bijuteria. E se é verdade que a maior 

parte destes artigos está disponível nos 
dois pontos de venda da Agepress ao 
longo de todo o ano, é certo que durante 
a quadra natalícia, quando o olhar dos 
clientes se aguça na procura da prenda 
ideal, são estes produtos e esta atenção 
aos detalhes que fazem a diferença no 
negócio.

O VALOR DA DIFERENÇA
ENCONTRAR O QUE NÃO SE ENCONTRA NAS OUTRAS LOJAS. É ESTE O PRINCÍPIO SIMPLES QUE 
ANIMA A ÉPOCA NATALÍCIA DA AGEPRESS, EM CARCAVELOS
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Há três anos que Sílvia 
Ferreira assumiu a gestão da pape-

laria Quinta do Vinhal, em Vila Nova 
de Famalicão. A empresária conhe-
ce bem a casa, onde trabalhou vários 
anos como colaboradora, antes de as-
sumir o negócio. A papelaria, situada 
perto do hospital local, é também uma 
loja de decoração onde se encontram 
produtos específicos para o lar, que 
acabam por criar outros polos de atra-
ção no espaço.

Trabalhando para uma clientela 
de residentes locais, a que se somam 
os visitantes ocasionais do hospital de 
Famalicão, Sílvia Ferreira assume um 
especial cuidado com a decoração do 
seu espaço e a exposição dos produ-
tos. A lógica é simples: “tem de estar 
tudo à vista do cliente”, explica esta 
agente. E “tudo” é muita coisa. Nesta 
loja, além dos produtos típicos de pa-
pelaria, encontram-se também artigos 
de decoração e, durante a quadra na-
talícia, pequenos mimos que podem 
fazer a diferença para cativar clientes 
e animar o negócio.

O espírito da quadra é trazido por 
uma árvore de Natal bonita e bem 
iluminada e por uma decoração do 

espaço que privilegia a luz e o conforto 
dos visitantes. Nas prateleiras encon-
tram-se desde pequenas lembranças 
alusivas ao Natal – como presépios, 
anjinhos e outras decorações – até 
prendas de maior valor. Com uma par-
ticularidade importante: muito do que 
Sílvia Ferreira vende na sua loja é feito 
por si e pelos colaboradores da casa, 

de forma artesanal. “São peças exclu-
sivas”, aponta a agente.

O trabalho vale bem a pena. Além 
de ajudar a colocar os clientes regula-
res no espírito da quadra, a decoração 
do espaço e o alargamento da oferta 
são formas de estreitar relações com 
os consumidores e puxar pelo negócio. 
Aí, a diversidade de produtos para to-
das as bolsas é um fator essencial de 
sucesso. 

É uma questão de aproveitar as 
oportunidades. Por exemplo, nas ime-
diações da papelaria Quinta do vinhal 
existe, além do hospital, um Atelier 
de Tempos Livres para crianças e al-
guns infantários. Na altura do Natal, 
as trocas de prendas de pequeno valor 
são uma tradição corrente e os clientes 
encontram neste ponto de venda uma 
boa gama de prendas baratas, mas fei-
tas de forma artesanal, o que lhes dá 
mais encanto.

Trata-se, no fundo, de estimular a 
compra com produtos imaginativos e 
distintivos, que dão um bom mimo a 
quem os recebe. “Esta parte também 
é importante”, regista Sílvia Ferreira. 
Afinal, agradar àqueles de quem gos-
tamos é o significado do Natal.

UM NATAL COM UM TOQUE PESSOAL
UMA DECORAÇÃO CUIDADA E UMA OFERTA DE PRODUTOS EXCLUSIVOS SÃO AS ARMAS DA 

PAPELARIA QUINTA DO VINHAL, EM FAMALICÃO, PARA A QUADRA NATALÍCIA
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Localizada no edifício Caniço 
Golden, loja 12, a tabacaria Goldpress 

é o local ideal para quem procura jun-
tar um pouco mais à sua revista ou ao 
seu jornal. Aqui, para além dos jornais 
e revistas regionais, nacionais e estran-
geiros, o cliente encontra uma grande 
variedade de artigos que podem ser a 
prenda ideal para um familiar ou um 
amigo nesta quadra que se avizinha ou 
noutras datas assinaláveis.  

Com um espaço amplo, esta taba-
caria prima, de facto, pela diferença. O 
atendimento ao cliente é já uma marca 
de referência, procurando ir sempre ao 
encontro das suas necessidades, diver-
sificando nos produtos e adequando-os 
às diferentes circunstâncias. 

Desde maio que é Marco Gomes 
quem está à frente dos destinos desta 
tabacaria, tendo, desde logo, procurado 
implementar uma nova estratégia no 
que respeita ao contacto com os clien-
tes, sempre na tentativa de ir ao encon-
tro daquelas que são as suas necessi-
dades. Nesse sentido, e por estar junto 
a uma unidade hoteleira com grande 
prestígio, sendo grande parte dos seus 
clientes estrangeiros, procurou ter ao 
seu dispor uma grande variedade de 
jornais e revistas internacionais, bem 
como todo um conjunto de pequenos 
artigos que podem ser encarados como 
um ‘souvenir’ da Madeira.

Sem grande experiência ou ligação 
ao setor, Marco Gomes decidiu abraçar 
este desafio por força do seu gosto pela 
leitura, em parte decorrente da sua ati-
vidade docente. 

“Vi aqui uma oportunidade de fo-
mentar a leitura entre um público-alvo 
heterogéneo, sendo uma boa forma de 
continuar ligado a este mundo dos li-
vros, revistas e jornais que tanto me fas-
cina”, salienta. 

Questionado sobre a importância 
de adequar as montras e a decoração da 
loja à quadra que se vive, o nosso inter-
locutor não hesita ao mencionar que tal 
é uma mais-valia e uma forma de atrair 
o cliente. “Quando alguém vê algo na 

montra que o atrai, certamente sente 
mais vontade de entrar. Esta é uma for-
ma de podermos dar a conhecer outros 
produtos que tenhamos, procurando 
conhecer quais são as suas necessidades 
e aquilo que cada cliente realmente pro-
cura”, afirma.

E no caso do Natal esse fator parece 
ganhar outro peso. As estrelas, os sinos, 
as bolas e o pinheiro enfeitado com 

luzes dão outra cor ao espaço, eviden-
ciando alguns artigos, dando destaque 
a produtos que doutra forma não atrai-
riam o cliente. 

A tabacaria Goldpress está aberta ao 
público todos os dias da semana, entre 
as 9 da manhã e as 8 da noite. Simpatia 
e dedicação é o que o cliente vai cer-
tamente encontrar sempre que por ali 
passar. 

GOLDPRESS 
ONDE JÁ SE VIVE O  NATAL…
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O NEGÓCIO NO SEU BOLSO
O KIOS MOBILE, A NOVA APLICAÇÃO LANÇADA PELA VASP, PROMETE REVOLUCIONAR A RELAÇÃO 

ENTRE O CLIENTE E O PONTO DE VENDA.
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Facilitar ao máximo o acesso dos 
leitores aos seus títulos favoritos é 

uma preocupação comum aos editores, 
distribuidora e pontos de venda. Numa 
altura em que múltiplas plataformas 
disputam a atenção dos consumidores, 
é fundamental encontrar novas formas 
de fidelizar clientes e impulsionar a ven-
da de publicações. Num mercado muito 
ativo, com uma oferta diversificada de 
títulos de imprensa, quer nacionais quer 
estrangeiros, é importante aproximá-los 
do seu público. 

Tendo em conta estas dificuldades, a 
Vasp criou uma solução inovadora, que 
tira partido das novas tecnologias, para 
disponibilizar a cada leitor informação 
sobre os seus títulos favoritos, alertas so-
bre a data de saída para a banca e a loca-
lização do ponto de venda mais próximo 
do local onde se encontra. Desta forma, 
a Vasp pretende contribuir para a aproxi-
mação dos leitores aos pontos de venda.

A nova aplicação chama-se Kios 
Mobile e é uma ferramenta que permite, 
de uma forma fácil e ágil, que cada leitor 
receba informação sobre os títulos do 
seu interesse e o ajude a manter os seus 
hábitos de compra. 

“A atividade editorial, nacional e in-
ternacional, é muito dinâmica, criando 
e lançando no mercado títulos dirigidos 
a todos os segmentos da população”, ex-
plica Fernando Guedes da Silva, diretor 
Comercial e de Marketing da Vasp. “A 

rede nacional de pontos de venda de 
imprensa cobre todo o território nacio-
nal, sendo o objetivo constante da Vasp 
disponibilizar-lhe os títulos adequados 
às comunidades em que se inserem”. É 
aqui, no desafio de gerir esta dispersão 
de títulos por uma rede com centenas de 
pontos de venda, que o Kios Mobile fará 
a diferença. “A aplicação Kios Mobile 
destina-se a facilitar a pesquisa do leitor 
e, consequentemente, a apoiar a compra 
de jornais e revistas na nossa rede de 
agentes”.

Como funciona? Simples! “O leitor 
pode selecionar as publicações do seu 
interesse pelo título, se o conhece, ou 
pesquisar através de consulta geral de 
temáticas”, explica Fernando Guedes da 
Silva. “O acesso à publicação permite-lhe 
ver a capa da última edição distribuída e, 
se o leitor a pretender adquirir, as lojas 
que a receberam”. De seguida pode iden-
tificar os pontos de venda mais próximos 
do local onde se encontra, que tenham à 
venda o título em causa. É também dispo-
nibilizado o contacto telefónico do ponto 
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de venda para a eventual confirmação de 
disponibilidade do título. A aplicação 
completa a informação, com a indicação 
do melhor trajeto para aceder ao ponto de 
venda selecionado. 

O Kios Mobile pode avisar o leitor, 
através de uma mensagem para o telemó-
vel, da data de saída para banca dos seus 
títulos preferidos, se os tiver identificado 
como “Favoritos”, contribuindo desta for-
ma para a sua fidelização”.

“Poderá também efetuar reservas de 
edições futuras, que lhe serão disponibili-
zadas posteriormente no ponto de venda 
selecionado. Não falta nada!”, acrescenta 
Pedro Soares Pinho, diretor de Sistemas 
de Informação da Vasp. “Pretende-se, 
com a nova ferramenta, facilitar a aqui-
sição da publicação que se deseja na loja 
que a vende. Também possibilita encon-
trar lojas perto de nós. Nesse sentido, 
irá aproximar os clientes dos pontos de 
venda”.

Rápido, fácil, cómodo

Facilitar o encontro e promover a ven-
da é a grande força do Kios Mobile. É uma 
forma simples e eficaz de manter os lei-
tores informados sobre o lançamento de 
novas edições da sua publicação favorita 
e um guia prático de como encontrar esse 
título. 

A aplicação é gratuita, e está disponí-
vel para telemóveis que funcionem com 

os sistemas Android e iPhone (e breve-
mente para Windows Phone). “Nasceu do 
interesse em garantir e facilitar o acesso 
dos leitores às suas publicações favoritas” 
afirma Pedro Soares Pinho. “Também não 
foram esquecidos os estrangeiros residen-
tes em Portugal, ou que nos visitam, pelo 
que vão ser brevemente disponibilizadas 
versões, em inglês, francês, alemão e es-
panhol, para que não percam o contacto 
com a imprensa dos seus países.”

“As tecnologias de informação são 
vistas na Vasp como uma alavanca para 
o negócio, logo, parece-nos importan-
te exportar essa filosofia, para os nossos 
parceiros pontos de venda, construin-
do novas soluções que vão de encontro 
às suas necessidades para alargar o ne-
gócio”, aponta o diretor de Sistemas de 
Informação. 

“A Vasp tem procurado apoiar a mo-
dernização dos pontos de venda, dis-
ponibilizando ferramentas de gestão 
como o Kios Kube, interface web através 

do NetVasp, dando formação no Kios 
Academy e agora aproximando potenciais 
clientes dos pontos de venda com o Kios 
Mobile”.

Além destas funcionalidades essen-
ciais, que permitem identificar e locali-
zar a publicação pretendida no ponto de 
venda mais próximo, é certo que o Kios 
Mobile vai continuar a evoluir, somando 
progressivamente mais funcionalidades. 

“O objetivo da Vasp é dar visibilida-
de à rede de pontos de venda que serve 
diariamente”, explica Fernando Guedes 
da Silva. “Sabemos que é importante que 
os leitores mantenham as suas rotinas de 
visita aos locais de venda de imprensa, 
pelo que este projeto pretende contri-
buir para aumentar a frequência dessas 
visitas. A intervenção dos agentes é cla-
ramente valorizada e a sua colaboração é 
fundamental. O esforço de exposição dos 
títulos que distribuímos e a qualidade de 
atendimento aos leitores são as bases do 
sucesso”.

Para descarregar a aplicação 
para o seu telemóvel aceda a: 
kiosmobileapp.com e carregue 
em Google Play (versão disponí-
vel para Android) ou no ITunes 
App Store (versão disponível para 
IPhone) para fazer o download da 
aplicação.
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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 Isqueios 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

4436 Bubblicious Menta 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
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
13040 Trident Twist Watermelon 8,96 € 23% 16
13041 Trident Twist Strawberry 8,96 € 23% 16
13354 Trident Twist Legendary Berry 8,28 € 23% 12
13450 Trident 40 Minutos Peppermint 8,96 € 23% 16
13475 Trident Senses Peppermint Breeze 9,60 € 23% 12

13185 Pastilhas Clix 3D Morango 4,08 € 23% 12

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

13488 Pastilhas Gorila Go UP Fresh Mint 4,37 € 23% 12
13489 Pastilhas Gorila Go UP Green Mint 4,37 € 23% 12
13490 Pastilhas Gorila Go UP Strawberry 4,37 € 23% 12
13491 Pastilhas Gorila Go UP Ginger Lemon 4,37 € 23% 12

13505 Pastilhas Super Gorila Cereja 4,80 € 23% 24
13506 Pastilhas Super Gorila Menta 4,80 € 23% 24
13507 Pastilhas Super Gorila Tutti Frutti 4,80 € 23% 24

 Gorila Go UP
(vários sabores) 
€4,37 (pack 12)

Trident Senses
Berry Party

 Peppermint Breeze 
€9,60 (Pack 12)

NOVIDADE
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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
13907 Euro Card Classic 16,26 € 23% 5

CJSuper
13499 Cartão Brasil 32,52 € 23% 10

ONI
5520 Brasil Card €5 x 10 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
13405 Pack 5 Lycamobile 16,26 € 23% 5
13508 Pack 5 Lycamobile + 1 cartão Oferta * 16,26 € 23% 5

* - Produtos em campanha, sujeitos à disponibilidade de stock

AR Telecom
Euro Card Classic

€16,26 (pack 5)

CJSuper 
Cartão Brasil

€32,52 (pack 10)

ONI 
Brasil Card

€32,52 (pack 10)

Pack 5 Cartões  
Lycamobile 

+ 1 cartão oferta* 
€16,26

Cartão PT Hello  
 €32,52 (pack 10)

Cartão Uzo 5€ 
€16,26 (pack 5)

No Maintenance Fee
Sin Cargo de Mantenimiento
Sem Custo de Manutencão

No Connection Fee
Sin Cargo de Conexion
Sem Custo de Conexão
Facturação ao minuto / Carga por minuto / Per Minute Billing

Euro Card Classic.pdf   1   28-11-2013   21:01:38

NOVIDADE

NOVIDADE
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AQUI VAI ENCONTRAR
FANTÁSTICAS  
PROMOÇÕES

E DESCONTOS EXCLUSIVOS 
PARA CLIENTES VASP

Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.

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
- Proteção telefónica, modem, internet e adsl
- 10 Minutos de autonomia

€78

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

GAVETA DE DINHEIRO
Caixa metálica com ligação RJ11, 

para impressora ou caixa registadora
€60

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

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

* Despesas de transporte e montagem não incluídas. Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.

EXPOSITOR DE 
DESTAQUE PARA 

REVISTAS
Este expositor, tão fácil 
de manusear, dá-lhe a 

possibilidade de destacar as 
revistas do dia! 

Altura: 153 cm
Largura: 34 cm

29€ *

ZIG-ZAG PARA JORNAIS
Uma peça eficaz para organizar os jornais, facilitando 
a escolha do seu cliente!
Altura: 10 cm, Comprimento: 97 cm, Largura: 40 cm

51,50€ *

ILHA
A ilha é um espaço perfeito para exposição 

de livros ou “gifts”.

Altura: 85 cm
Comprimento: 120 cm

Largura: 85 cm

PARASITA
Ideal para destacar publicações 

e, ao mesmo tempo, ganhar 
mais espaço no seu linear!

Altura: 19 cm
Profundidade: 8 cm

Largura: 23,5 cm
8,90€ *

184,50€ *  

PREÇO IMBATÍVEL

Escolha uma destas 
tonalidades

Branco
Creme
Cinzento
Faia
Cerejeira
Carvalho
Wenge

Opção 2 - Lacada 
Com cor personalizada

233,70€ *

BALCÃO KIOS KUBE
O balcão ideal para instalar o seu 

KIOS KUBE.
Altura: 105 cm

Profundidade: 55 cm
Largura: 60 cm

297,40€ *

Encomendas através de kiostore@vasp.pt, mais informações ligue 21 433 7082
Quer fazer uma remodelação total à sua loja? Contacte-nos e descubra as nossas soluções

Opção 1 - Melamina

NOVIDADE

NOVIDADE

EXPONHA BEM, VENDA MAIS E MELHOR!

BALCÃO EXPOSITOR
Tire o máximo partido do seu balcão, tornando-o num 
expositor de excelência.
Altura: 92 cm
Profundidade: 55 cm
Largura: 140 cm
677,20€ *



Workshop Kios Kube Avançado Modalidade Prática
Fique a conhecer 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 IV – Operações avançadas de gestão de informação

€60

Workshop Contabilidade e Fiscalidade no Ponto de Venda
Aprenda a atuar com rigor e a não perder dinheiro.

Módulo I – Contabilidade
Módulo II - Gestão de Stocks

Módulo III – Fiscalidade

€50

Workshop de Organização e Gestão do Ponto de Venda
Saiba como ter 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
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Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.

A Kios Academy ajuda-o a melhorar o seu negócio. Venha fazer as nossas formações e 
aprenda a gerir melhor o seu ponto de venda. Esperamos por si!

Mais informações através de kiosacademy@vasp.pt ou do número 21 433 7082

Mais informações através de contactcenter@vasp.pt ou do número 21 433 7001

F o r m a ç ã o  à  s u a  m e d i d a  

CAIXA VASP 
PARA PUBLICAÇÕES
Construção robusta em metal, ideal 

para o exterior, cor azul.
Altura: 70 cm (sem pés)

Comprimento: 60 cm
Largura: 90 cm

Cód.VASP: 0619

€150 

EXPOSITOR DE 
JORNAIS E REVISTAS
● Expositores revistas parede

- Simples Cód.VASP: 3662 - €20,30
- Duplos Cód.VASP: 3660 - €43,10

● Expositores jornais parede
- Simples Cód.VASP: 3663 - €20,80
- Duplos Cód.VASP: 3661 - €41,50

20%
DESCONTO


