
uiosque
EDIÇÃO # 60 • 2014

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGENTES VASP E SDIM

AUMENTE  
AS SUAS 

VENDAS NO

  NATAL
       DOSSIER

&

PLOT AGENCY:
INOVAÇÃO E 
EVOLUÇÃO 
DESTAQUE

ESPECIAL 
A ÁRVORE DA  
SOLIDARIEDADE
ESPECIAL



Pack Inclui:
POS HP RP7
Impressora de talões
Scanner 
Gaveta dinheiro
Visor de cliente
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to e tecnologia. Ao contrário de 
outros programas semelhantes, 
implementados no passado, 
não basta apenas querer “mo-
dernizar” o negócio atual. Para 
se qualificar a receber o apoio 
de um qualquer destes fundos 
é necessário que o seu projeto 
promova a inovação e o cres-
cimento, preferencialmente 
através da utilização de conhe-
cimento e tecnologia.
Nesta edição da Quiosque vol-
tamos a chamar a sua atenção 
para a solução KIOS mobile 
– uma solução inovadora, ba-
seada em tecnologia e conhe-
cimento –, que está gratuita-

mente à disposição dos seus 
clientes e que foi desenvolvida 
para potenciar o negócio da 
venda de publicações nos pon-
tos de venda. É um bom exem-
plo de como é possível utilizar 
as vantagens das “novas” tec-
nologias digitais, na promoção 
do “velho” negócio da impren-
sa em papel. Poderá constatar 
que alguns pontos de venda 
já perceberam o potencial des-
ta nova ferramenta e que já a 
adotaram no dia-a-dia dos seus 
negócios.
E você, do que está à espera?

Paulo Proença

Há algumas semanas atrás, es-
tive presente numa conferência 
onde foi efetuada uma apre-
sentação, relativa ao acordo de 
parceria adotado entre Portu-
gal e a Comissão Europeia (de-
nominado Portugal 2020), que 
reúne a atuação dos 5 fundos 
estruturais e de investimento 
Europeus, em Portugal, para 
o período de 2014 a 2020. Du-
rante a apresentação, constatei 
que os objetivos deste acordo 
se centram em quatro grandes 
áreas temáticas: crescimento 
baseado no conhecimento e 
inovação; sociedade inclusiva 
e de elevada empregabilidade; 

sustentabilidade e eficiência no 
uso de recursos (economia ver-
de) e capital humano.
Não é minha intenção aqui 
propagandear as virtudes ou 
vícios deste acordo, até porque 
não possuo conhecimentos su-
ficientes para o fazer. Apenas 
gostaria de vos chamar a aten-
ção para o facto de os critérios 
de seleção de eventuais can-
didaturas a apoios de fundos 
estruturais se basearem, à luz 
deste novo acordo, na capacita-
ção das empresas em desenvol-
verem estratégias de negócio 
mais avançadas e na utilização 
mais intensiva de conhecimen-
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breves

JOANINHA EM ALTOS VOOS
Agente publicita o seu ponto de venda 

através de outdoors, em Loures. 

O JORNAL DO DIA E UMA 
CAMISOLA, POR FAVOR! 
À partida, combinar uma papelaria com um 
pronto-a-vestir não é algo comum. Mas Maria 
João Gonçalves prova que é possível.

Situada em Idanha – Belas, no Con-
celho de Sintra, a loja A João recebe 
diariamente a visita de pessoas que 
por ali passam para comprar os jornais 
diários, as revistas favoritas… ou uma 
peça de roupa.

“Ao mesmo tempo que compram 
uma revista, adquirem, por exemplo, 
uma camisola”, disse Maria João Gon-
çalves, a proprietária da loja.

Neste tipo de localidades, os espa-
ços comerciais acabam por se tornar 
pontos de encontro, por isso, a opção 
de juntar uma papelaria a um pronto-
-a-vestir não foi fruto do acaso. 

Desde cedo que Maria João Gonçal-

Aberto desde 1972, o ponto de ven-
da Joaninha continua a aventurar-se em 
altos voos. Sempre a pensar em inovar 
e captar novos clientes, o agente Tiago 
Nunes optou agora por publicitar a sua 
loja nos outdoors das ruas de Loures.

Depois de ter lançado uma nova área 
de negócio, e tendo em conta que o 
ponto de venda fica próximo de gran-
des superfícies comerciais, o agente 
concluiu que “esta era a altura ideal 
para dinamizar as vendas dos restantes 
produtos e serviços e manter a sua loja 
como uma referência na zona de Lou-
res”.

ves percebeu que era possível realizar 
o seu sonho de reunir duas atividades 
numa só. “Quando iniciei o projeto, 
percebi que tinha espaço para as duas 
atividades”, confessou. 

A localização da loja e a atual con-
juntura económica deram o empurrão 
final para que decidisse avançar com 
este projeto de vida. 

Estes sete anos passados entre “tra-
pinhos” e papéis, entre duas realidades 
comerciais distintas, que acabam por 
responder a necessidades que, não 
sendo complementares, conseguem 
fazer sentido, não podiam estar a cor-
rer melhor. 

Esta “ação, que visa dinamizar o nos-
so ponto de venda, nas suas diversas 
áreas: quiosque, tabacaria, papelaria e 
livraria, terá a duração de 12 meses, com 
alteração de visual e de localização do 
outdoor, de 4 em 4 meses”, revelou o 
agente.

Apesar de ter começado no final de 
julho (período de férias para muitos), “os 
resultados têm indicado, de uma forma 
clara, o tipo de produtos com maior po-
tencial para impulsionar o aumento de 
vendas”, concluiu Tiago Nunes, visivel-
mente satisfeito com o sucesso desta 
iniciativa.
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breves

DAISYGIFT, UMA APOSTA MÓVEL 
Ultrapassar limitações foi a principal estratégia 

seguida por Margarida Barreto.

UMA NOVA FORMA DE VENDER 
Ter um colaborador a vender as revistas pelas ruas 
é o segredo para o sucesso desta loja, em Fafe.

Desde que a Papelaria Central abriu, 
há 19 anos, que Ana Filomena Carvalho 
procura diferentes formas de inovar 
para aumentar as suas vendas. Uma 
prova disso é o facto de ter colocado 
um dos seus funcionários a percorrer as 
ruas de Arco de Baúlhe, com um carri-
nho de mão carregado de revistas.

“Não sei precisar a altura exata em 
que começamos com esta iniciativa, 
mas já há alguns anos que a desenvol-
vemos e os resultados têm sido muito 
positivos”, começa por revelou a agen-
te, antes de explicar como tudo se pro-
cessa: “O nosso colaborador faz a distri-
buição diária pelas ruas e pelos cafés. 
Todas as pessoas já estão habituadas à 
sua visita”.

Quando questionada sobre como 
surgiu esta ideia, Ana Filomena Carva-

lho confessou que na altura estavam a 
sentir necessidade “de fazer algo dife-
rente para dinamizar a loja e aumentar 
as vendas e achámos que este nosso 
funcionário era a pessoa indicada para 
nos ajudar. É alguém de confiança, que 
já ficava a tomar conta do nosso ponto 
de venda aos domingos. E, de facto, co-
meçámos a vender muito mais revistas, 
desde que adotamos este método.”

Mas desengane-se quem pensa que 
esta é a única iniciativa que Ana Filo-
mena Carvalho faz para aumentar as 
suas vendas. Na Papelaria Central en-
contram “um pouco de tudo. Para além 
das publicações e dos habituais artigos 
de papelaria, também vendemos arti-
gos de decoração, tapetes”, contou a 
agente, visivelmente satisfeita com os 
bons resultados que tem obtido.

Quando abriu a Daisygift, a pape-
laria do Hospital Amadora Sintra, em 
2013, Margarida Barreto identificou 
um problema limitador do seu desen-
volvimento: a localização. O fato de se 
encontrar no “átrio principal do hospi-
tal e a uma distância considerável das 
consultas externas e das urgências, 
implicava que muitos dos utentes do 
hospital não se deslocassem proposi-
tadamente à papelaria”, começa por 
contar a agente. 

Um ponto fraco que, desde logo, 
foi combatido pela própria adminis-
tração do hospital, que permitiu a im-
plementação de um “serviço de venda 
de publicações junto das consultas 

externas e nas urgências. Inicialmente, 
foi pensado ter um stand-up, mas a so-
lução da venda ambulante revelou-se 
mais prática. O carro em questão não 
é exatamente de compras, serve para 
transportar mercadorias, é composto 
por dois andares e foi adaptado para a 
exposição das revistas”.

Desde que colocou em prática esta 
ideia, Margarida Barreto nota que au-
mentou as suas vendas em cerca de 
25%. Mas aos benefícios económicos, 
acresce também o fator social. “Os 
utentes estão muito satisfeitos por 
terem este serviço à sua disposição e 
ficam muito aborrecidos quando não 
podemos facultá-lo”, assegurou.
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iniciativas

NOVA GENTE  
COPOS BORMIOLI ROCCO
Ação semanal como opção de compra com a revista Nova Gente 
constituída por 8 peças 
Cálice de água; Cálice de vinho tinto; Cálice de vinho branco; Flute de champanhe; Cálice de 

licor; Cálice multiusos cerveja/refresco, Copo de água/whisky e Copo de refresco - Valor total 

de um serviço para 4 pessoas - € 95,68.

CORREIO DA MANHÃ 

RELÓGIOS 
SWAROVSKI 
ELEMENTS
Coleção de 8 relógios de 
senhora, Swarovski Elements.

EXPRESSO 

GRANDES 
ENTREVISTAS 
DA HISTÓRIA
Compilação em 7 volumes de 
algumas das mais célebres 
entrevistas publicadas na 
imprensa, ao longo de um 
século e meio.

Cada Relógio
 por apenas9,95€

+Jornal

Relógios Brenatt decorados com Swarovski Elements®

EMERALD
16 dez

BLACK DIAMOND
09 dez

TANZANITE
02 dez

SUN
25 nov

CAPRI
18 nov

BOREAL
11 nov

MOONLIGHT
04 nov

TOPAZ
28 out

Mais informações

O tempo nunca
foi tão precioso

Sabado 20,5x27,5cm.indd   1 14/10/15   16:40

GRANDES
ENTREVISTAS
DA HISTÓRIA

“Decidimos não voltar. Para quê?
Vamos até onde der!”

Sacadura Cabral entrevistado por Thomaz
Ribeiro Colaço para O Dia, junho de 1922 

8 NOV.
Livro 2
1900-1930

1 DE NOVEMBRO
Livro 1 / 1865-1899

CAIXA ARQUIVADORA
COM O 1º VOLUME

15 NOV.
Livro 3
1931-1951

22 NOV.
Livro 4
1952-1970

29 NOV.
Livro 5
1971-1990

6 DEZ.
Livro 6
1991-2006

13 DEZ.
Livro 7
2007-2014

GRÁTIS COM O EXPRESSO, 7 LIVROS PARA COLECIONAR 

O Expresso oferece aos seus leitores uma coleção única, de 7 livros, com grandes 
entrevistas da história feitas entre 1865 e 2014. A não perder a partir do próximo sábado.

AF_Grandes_Entrevistas_GAGO_225x297.pdf   1   21-10-2014   09:58:50

DATA INÍCIO:
DATA FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

26 setembro 2014
30 abril 2015
Conjunto de copos
Semanal
Adulto/Feminino
€2,99
Com a Nova Gente

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP: 

EXPOSIÇÃO:

1 novembro

13 dezembro

Jornalismo

Semanal

Adulto

Oferta com o 
Expresso

Junto ao Expresso

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

28 outubro

16 dezembro

Acessório

Semanal

Jovem/Adulto

€9,95

Junto ao CM

VISÃO/EXPRESSO 

COLEÇÃO 
DE LIVROS 
CALAFRIO
Coleção de 8 livros de 
grandes autores policiais da 
atualidade, com a Visão e o 
Expresso.

JN/DN/JOGO 

RELÓGIOS 
DE HOMEM 
CALGARY
Coleção de 6 relógios de 
homem Calgary.

JORNAL I 

BIOGRAFIAS
Coleção de 5 livros sobre 
grandes figuras mundiais.

JORNAL I 

JOGOS PSP
Sortido de 20 jogos para a 
consola PSP.

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

30 outubro

20 dezembro

Literatura

Semanal

Adulto

€6,90

Junto à Visão e  
ao Expresso

9 novembro

14 dezembro

Acessório

Semanal

Jovem/Adulto

€8,95

Junto ao DN, JN 
e Jogo

1 novembro

29 novembro

Literatura

Semanal

Adulto

€5,00

Junto ao jornal i

8 novembro

7 dezembro

Jogos

One shot

Jovem/Adulto

€8,99

Junto ao jornal i
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iniciativas

TV GUIA/CORREIO DA MANHÃ 

FAQUEIRO D.O.C.
Faqueiro para 6 pessoas da marca Belo Inox.
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JORNAL DE NOTÍCIAS/JOGO 

CAIXA DE FERRAMENTAS
Caixa de ferramentas com 174 peças.

5 outubro 2014
24 maio 2015
Utensílio
3a e 5a feira com o CM, domingos com TV Guia
Adulto
1aªpeça garfo de carne pvp promocional €0,99. 
Talheres de carne, peixe, sobremesa, colheres  
de chá e café pvp €1,99. Peças complementares 
pvp €3,99. Talheres de Salada 2 peças pvp €4,99

www.record.pt

Mais informações

OS JOGADORES
PEDIRAM-NOS

PARA ENTREGAR
O CURRÍCULO.

GRÁTIS

COLECIONE A PARTIR DE DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

Fichas dos jogadores do Benfica e do Sporting.

Mupi Fichas SLB_SPC 234x348mm_v2.indd   1 17/10/14   15:08

COLECIONE DE 26 DE OUTUBRO A 4 DE DEZEMBRO

anos
2004-2014

06 NOV.

Romance Histórico 
Adamastor
A Paixão de Schopenhauer
A Primeira Mestiça 

27 NOV.

Literatura Paranormal
Anjo Sombrio
Uma Bruxa em Apuros
Celestial

04 DEZ.

Literatura Espiritual
O Dom
A Caminhada
A Arca de Natal

11 DEZ.

Literatura Contemporânea
A Oeste Nada de Novo
Passos Perdidos
A Noite de Tamarindo

13 NOV.

Thriller 
O Quinto Mandamento
Os Olhos de Allan Poe
O Pintor das Trevas

20 NOV.20 NOV.

Literatura Romântica 
Magia ao Vento
Beijo
Nunca te perdi

DATA INÍCIO:
DATA FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:

FLASH 
CORREIO DA MANHÃ 

COOK & SMILE
Coleção Cook & Smile 
composta por facas e 
utensílios de cozinha com 
revestimento cerâmico.

SÁBADO 

BIBLIOTECA 
PRIVADA
Coleção de 18 livros de 
diversas temáticas.

RECORD 

FICHAS  
SLB/SCP
Oferta aos leitores do 
jornal Record de 40 fichas 
+ capa arquivadora com 
toda a informação sobre os 
jogadores do plantel.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

COLEÇÃO DE 
REVISTAS  
150 ANOS DN
5 revistas alusivas aos 150 
anos do Diário de Notícias.

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO: 

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP: 

EXPOSIÇÃO:

14 novembro 2014

17 abril 2015

Acessórios de 
cozinha

Semanal

Adulto

€2,99 e €3,99

Junto à Flash e 
ao CM

6 novembro

11 dezembro

Literatura

Semanal

Adulto

€4,99

Junto à Sábado

26 outubro

4 dezembro

Desporto

Diário

Jovem/Adulto

Grátis com jornal

Está dentro do 
jornal

15 novembro

13 dezembro

Jornalismo

Semanal

Adulto

€1 primeira edição 
€3 restantes

Junto ao DN

1 novembro
14 dezembro
Utensílio
One shot
Adulto
€11,99
Junto ao JN e Jogo

DATA INÍCIO:
DATA FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:
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novidades

DOCES  
  &  
CA.
Nova revista com receitas 
de Doces e Sobremesas. 
Cada edição é temática..

MULHER MODERNA 
COZINHA ESPECIAL 
BACALHAU
Edição especial com mais 
algumas sugestões originais 
e práticas de preparar e servir 
o bacalhau - das mais simples 
para as refeições do dia a 
dia, às mais requintadas para 
ocasiões especiais.

ARTE E IDEIAS 
CHOCOLATE
Tendo como principal 
preocupação a utilização de 
matérias-primas de qualidade, 
de modo a que cada receita 
seja um momento único, 
esta revista contêm uma 
seleção de receitas em que o 
chocolate é o protagonista.

BIKES 
WORLD 
PORTUGAL
Conteúdos que se destinam 
tanto para os iniciantes como 
para os profissionais da 
modalidade, com testes com 
novas bikes, componentes, 
aplicações, nutrição, rotas, 
técnicas de treino.

ARTE E IDEIAS 
PINTURA EM 
TECIDO
Revista que apresenta 
uma série de ideias para 
dar um toque especial aos 
têxteis.

VIP INTERIORES 
IDEIAS E 
TENDÊNCIAS
Para celebrar o 12oº 
aniversário preparámos 
para si uma edição 
especial. Descobrimos o 
que de mais inovador e 
atual está no mercado.

CAMPO  
  &  
JARDIM
Nova revista de 
jardinagem - Guia prático 
de como e onde cultivar.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
2 outubro

Culinária

Bimestral

Feminino

€3,00

Junto às revistas 
de culinária

 
30 outubro

Culinária

Anual

Adulto

€1,95

Junto às revistas 
de culinária

 
31 outubro

Culinária

Bimestral

Adulto

€3,50

Junto às revistas 
de culinária

MULHER MODERNA 
COZINHA ESPECIAL 
CHOCOLATE
Nesta edição especial da 
revista Mulher Moderna 
na Cozinha irá descobrir 
mais de 80 sobremesas em 
que o chocolate, nas suas 
mais variadas formas, é 
protagonista.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
8 novembro

Culinária

Anual

Adulto

€1,95 

Junto às revistas 
de culinária

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
23 outubro

Jardinagem

Aperiódica

Adulto

€2,20

Junto às revistas 
de jardim

 
26 setembro

Desporto

Mensal

Jovem/Adulto

€1,95

Junto às revistas 
de bicicletas  e 
desporto

 
6 novembro

Decoração

Anual

Adulto

€2,75

Junto às revistas 
de decoração

 
28 outubro

Lavores

Bimestral

Adulto

€3,50

Junto às revistas 
de lavores 
e trabalhos 
manuais
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PLOT AGENCY

CRESCER COM OS 
CLIENTES E SEUS 
PROJETOS 
A Plot Content Agency  
não para de crescer  
e surpreender.  
Em entrevista à Quiosque,  
Rui Borges, o CEO desta 
reconhecida agência  
de marketing, reflete  
sobre o caminho feito  
e fala sobre a nova  
imagem da Saber Viver.

destaque

Aliando uma forte competência edi-
torial a um processo de criação e gestão 
de estratégias integradas de conteú-
dos, a Plot Content Agency posiciona-se 
como a agência de marketing que ofe-
rece as melhores soluções de content 
marketing. 

EM 2011, FIZERAM 
UM REBRANDING E 
REPOSICIONAMENTO DA 
EMPRESA, COM A CRIAÇÃO 
DA PLOT CONTENT AGENCY, 
QUE EVOLUIU PARA AGÊNCIA 
DE MARKETING 100% 
DEDICADA AO CONTENT 
MARKETING E BRANDED 
CONTENT.  
COMO ESTÁ A CORRER ESTA 
APOSTA? 

Neste momento temos duas áreas 
distintas na Plot. A Plot Publishing, 
que edita as revistas Saber Viver, Pre-
venir, Ultimate Beauty e Jardins em 
Portugal e a Exame, em Moçambique. 
A outra área é a Plot Content Agency, 
que faz estratégias integradas de 
conteúdos para clientes. O negócio 
está evoluir positivamente, tanto na 
área de estratégia de conteúdos - 
onde somos líderes destacados em 
Portugal -, como nas revistas, onde 
este ano assistimos a uma recupera-
ção significativa do mercado publici-
tário. 

A REVISTA SABER 
VIVER TAMBÉM MUDOU, 
RECENTEMENTE. NO VOSSO 
SITE, ASSUMEM QUE JÁ 
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“NÃO É UMA REVISTA. É 
UM MOVIMENTO”. PORQUE 
SENTIRAM QUE ESTA ERA A 
ALTURA CERTA PARA DAR 
“UMA NOVA VISÃO, UM 
NOVO MODELO EDITORIAL E 
UMA NOVA LINGUAGEM” A 
ESTA PUBLICAÇÃO?

A Saber Viver tem estado a fazer 
uma transição de uma revista focada 
num estilo de vida saudável para uma 
revista feminina. Não fazia sentido 
termos duas publicações a competir 
na área da saúde (Saber Viver e Preve-
nir) e, em junho de 2012, fizemos uma 
alteração editorial na revista, que pas-
sou a ser uma publicação feminina. 
Este verão, concluímos esse processo 
com a alteração do logótipo e com 
mais uma série de ajustes editoriais e 
de design. 

A ACEITAÇÃO A ESTA NOVA 
SABER VIVER, MAIS VIRADA 
PARA O LIFESTYLE E MENOS 
FOCADA NA ÁREA DA 
SAÚDE, TEM SIDO POSITIVA? 
NOTARAM ALGUM IMPACTO 
NAS VENDAS? 

Apesar de a mudança ter sido feita 
em plena crise - 2012 - notámos uma 
resposta muito positiva, quer em ter-
mos de vendas, quer em termos de 
publicidade. Com um target diferente 
conseguimos chegar a anunciantes, 
que anteriormente não consideravam 
a revista nos seus planeamentos de 
publicidade. 

COM ESTAS ALTERAÇÕES, 
A SABER VIVER PASSOU A 
ESTAR INSERIDA DENTRO DE 
QUE SEGMENTO?

Neste momento, a Saber Viver é 
uma revista cem por cento feminina. 

QUER APROVEITAR PARA 
DAR ALGUMAS DICAS 
AOS AGENTES VASP, 
NO QUE TOCA À FORMA 
COMO EXPÕEM AS 
VOSSAS PUBLICAÇÕES, 
NOMEADAMENTE, A SABER 
VIVER E A PREVENIR? 

Notamos alguma tendência para 
colocar as duas revistas juntas, o que 
atualmente já não faz sentido e pode 
induzir em erro os leitores. Quem pro-
cura a revista Saber Viver procura-a na 
zona das femininas e, por vezes, ainda 
está exposta junto às revistas de saúde, 
o que acaba por confundir o leitor. É 
importante que percebam, que a Sa-
ber Viver agora é uma revista femini-
na e, como tal, faz sentido que esteja 
exposta junto às outras publicações 
femininas. 

RECEBERAM, 
RECENTEMENTE, MAIS 
CINCO PRÉMIOS DE OURO, 
NOS CONTENT MARKETING 
AWARDS 2014 (CMA), OS 
ÓSCARES DO MARKETING 
DE CONTEÚDOS. QUAL 
O SIGNIFICADO DESTE 
RECONHECIMENTO PARA A 
PLOT? 

É muito gratificante ver os nossos 
projetos premiados a nível internacio-
nal. É um excelente incentivo para fa-
zermos cada vez melhor. Para nós, sig-
nifica que temos uma equipa e clientes 
fantásticos, que nos deixam arriscar e 
que exigem qualidade. 

É FÁCIL ENCONTRAR 
COLABORADORES À ALTURA 
DOS VOSSOS PROJETOS? 

Encontrar colaboradores com as 
qualidades que precisamos é um de-
safio enorme. Só podemos continuar a 
crescer se contratarmos novas pessoas, 
tão boas como as que já temos. Na Plot 
abolimos processos de recrutamento 
pontuais para quando precisamos de 
preencher uma vaga. Atualmente, es-
tamos sempre à procura de talento que 
possamos ativar quando necessitamos. 

QUAIS OS SEGREDOS PARA O 
SUCESSO DA PLOT? 

Não existe grande segredo. Basi-
camente, passa tudo pelo foco nos 
nossos clientes, quer sejam leitores 
de revistas, quer seja as empresas que 
nos contratam para fazer estratégia de 
conteúdos.

PLOT: UM PERCURSO 
SUSTENTADO

2006 foi o ano da criação da Entusiasmo 
Media, com a fusão das empresas Saúde 
Press – que editava as revistas Saber Viver, 
Prevenir, Jardins e L’Arte – com a Money Me-
dia – que editava a revista Carteira e que 
trabalhava com clientes empresariais – e 
com a Oficina Criativa – que trabalhava 
exclusivamente na área de custom publi-
shing.

Pouco tempo depois, houve uma se-
paração entre a área das revistas da área 
de custom, surgindo a White Rabbit, uma 
agência criativa responsável por grandes 
projetos chave-na-mão, feitos a pensar 
nas empresas.

Em 2011, houve um rebranding e repo-
sicionamento da empresa, com a criação 
da Plot Content Agency, que evoluiu para 
agência de marketing 100% dedicada ao 
content marketing e branded content e a fa-
zer com que as empresas clientes atinjam 
os seus objetivos de marketing.

Além desta área dedicada a projetos de 
content marketing, a Plot inclui ainda a Plot 
Publishing e a Plot Live. 

Mais informação em: 
www.plotcontent.com.
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Quer alargar a diversidade de produtos na sua loja? Não perca a nossa 
fantástica oferta e comece já a comercializar tinteiros e toners, em 
regime de consignação, a preços imbatíveis! Temos ao seu dispor 
mais de 8.000 referências em consumíveis para impressão.

Para mais informações contate-nos:
Tel. 214 337 026
Email: kioskube@vasp.pt



A mais recente edição da revista I Like 
This esteve sob as luzes da ribalta durante 
os meses de agosto e setembro, de norte 
a sul do país.

Para a sexta edição desta publicação, 
sob o tema de capa “O Sucesso da Rela-
ções bilaterais Portugal-Alemanha”, a edi-
tora aliou-se à empresa de trade-marketing 
VASP-TMK para uma ação de animação de 
lojas, que não passou despercebida.

A esta ação associaram-se algumas lojas 
FNAC, bem como pontos de venda tradi-
cionais um pouco por todo o país. 

Na FNAC foram colocados parasitas em 
várias lojas, chamando a atenção para o 
título. Nos pontos de venda tradicionais, 
a publicação foi promovida através de 
stand-ups, uma ferramenta de comunica-
ção que já comprovou contribuir para o 
crescimento do número de títulos vendi-
dos.

emcampo

I LIKE THIS

UM NOVO 
OLHAR 
SOBRE 
PORTUGAL
A revista I Like This 
chegou às bancas 
em 2013 e propõe-se, 
trimestralmente, mostrar 
“um Portugal positivo, 
ativo, moderno e voltado 
para a inovação”.

Sempre a pensar em dinamizar as suas 
marcas, a editora Cofina resolveu que ou-
tubro era o mês indicado para brindar as 
leitoras da Máxima com uma oferta muito 
especial: uma massagem gratuita.

Para que esta iniciativa tivesse o im-
pacto esperado, a Cofina uniu-se, uma vez 
mais, à VASP-TMK, para levar a cabo uma 
ação que primou pela originalidade. 

Durante uma semana, 15 promotoras 
foram colocadas em 50 pontos de venda 
tradicionais, estrategicamente escolhidos, 
em Lisboa, Oeiras, Cascais, Porto e Póvoa 
do Varzim, para entregar os vouchers que 
contemplavam a oferta de uma massa-
gem. 

Vestidas com um roupão branco e uti-
lizando como argumento esta fantástica 
oferta, ideal para carregar energias e revi-

talizar o corpo, as promotoras captaram a 
atenção das pessoas que passavam perto 
dos pontos de venda e conseguiram alcan-
çar o objetivo de aumentar as vendas da 
publicação.

Quem o comprova é Ricardo Trindade, 
proprietário da Nova Tabacaria Trindade, 
localizada na Foz do Douro, no Porto. “O 
público aderiu e as expetativas foram su-
peradas”, conta-nos o agente. 

Este ponto de venda, cuja data de inau-
guração remonta a 1954, integra o grupo 
de agentes que habitualmente participa 
nestas ações desenvolvidas pela VASP-TMK 
e pelos seus editores. “É sempre bom para 
nós, para os editores e para o público”, dis-
se o agente, demonstrando que considera 
estas parcerias e iniciativas são importan-
tes para dinamizar o seu negócio.

MÁXIMA 

A MAXIMIZAR RESULTADOS 
Durante seis dias, as promotoras da Máxima 
distribuíram oportunidades de beleza por Lisboa, 
Oeiras, Cascais, Porto e Póvoa do Varzim. 
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emcampo

A chegada das férias foi o 
mote para mais uma ação de 
promoção de títulos da Lagar-
dère, decorrida entre os dias 
29 de julho e 15 de agosto, em 
cinco pontos de venda da rede 
tradicional, estrategicamente 
selecionados para o efeito. 

Ao longo de aproximada-
mente três semanas, a editora 
francesa Lagardère e a VASP-
-TMK uniram-se para promo-
ver títulos como a Paris Match, 
Arte et Decoration, Femme Ac-
tuelle, Ici Paris, entre outros, em 
vários pontos do país. 

Na opinião de Moisés Au-
gusto da Costa, proprietário da 
papelaria Gráfica Melgacense, 
em Melgaço, esta “foi uma ex-
celente ação, que permitiu às 
pessoas o contato com estes 
títulos de uma forma mais pró-
xima e as vendas aumentaram 
cerca de 20%”. 

A aposta em promotoras foi 
um ponto forte da campanha, 
já que as mesmas “explicavam 
às pessoas em que consistiam 
as revistas e foram uma enor-
me ajuda na organização da 
ação”. 

Uma combinação planea-
da de esforços, que resultou 
num incremento de vendas 
dos títulos para a Lagardère, na 
consolidação do seu mercado 
de leitores e na criação de uma 
dinâmica diferente nas lojas 
onde a ação teve lugar.

Para a celebração do centési-
mo número da revista Saúde à 
Mesa, as edições Plural, uniram-
-se à VASP-TMK para realizarem 
uma ação muito especial, que 
surpreendeu 4500 pessoas, nos 
dias 6, 7 e 8 de agosto.

Durante três dias, três ardi-
nas vestidas a rigor, com saco 
e boné, surpreenderam os tran-
seuntes das zonas de Lisboa e 
Cascais, distribuindo o Nº 100 
desta publicação.

Esta ação promocional, que 

visou aproximar, de uma forma 
humanizada e original, o leitor 
e potencial leitor a este título 
que, é já, uma referência na 
temática da alimentação sau-
dável.

Com os objetivos de disse-
minação da revista e a criação 
de laços com o público ampla-
mente atingidos, a revista Saú-
de à Mesa alicerça, assim, a sua 
imagem de marca e assegura 
um futuro cada vez mais sau-
dável.

LAGARDERE 

IMPRENSA 
FRANCESA EM AÇÃO 
O verão proporciona sempre motivos 
para investimentos em ações diferentes, 
um contato mais próximo com o leitor, 
uma abordagem mais amigável e 
geradora de relações mais estreitas.

SAÚDE À MESA   

TEMPO PARA  
CELEBRAR 
Foram cem, o número de títulos 
editados sob a insígnia Saúde à Mesa. 
Foram cem, os motivos para uma ação 
original que, certamente, surpreendeu 
muitos dos leitores desta revista.
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emcampo

Sobressair num mercado competitivo, como é o caso das publi-
cações, requer uma estratégia global bem delineada, abrindo ca-
minho para que o título ganhe espaço na memória dos seus leito-
res. Para o efeito, são múltiplas as opções que podem ser seguidas, 
desde a definição de conteúdos interessantes, capas impactantes, 
títulos atrativos, entre outros. 

Contudo, é no ponto de venda que o desejo se transforma em 
ação e que uma capa se transforma em venda. A aposta numa boa 
estratégia de divulgação é, por isso, tanto mais imperiosa, quanto 
maior for o mercado concorrente. 

Atenta a este aspeto, a Medialine voltou a associar-se à VASP-
-TMK, numa ação que contemplou a colocação de parasitas nos 
lineares de algumas lojas FNAC e em 50 pontos de venda da rede 
tradicional. 

Outubro foi o mês escolhido para esta ação de divulgação do 
segundo número da Smart Cities, que, de acordo com Paulo Santos, 
o proprietário da Brandao & Piano, Lda., contribuiu para “aumentar 
a curiosidade” sobre a revista e, por consequência, incrementar as 
vendas. 

É já a segunda vez que este agente, que conta com várias lojas 
nos concelhos de Lisboa e Oeiras, participa numa ação deste gé-
nero. A primeira, curiosamente, foi a propósito do lançamento da 
Smart Cities, em julho. A experiência tem sido tão positiva que o 
Paulo Santos, assumiu: “estamos sempre dispostos a colaborar com 
todo o tipo de ações que agrade e satisfaça os nossos clientes”. 

Em 1975, foram lançadas as primeiras edições da PUZ. Com um 
portefólio que aposta em passatempos e Quiz, estas publicações 
têm o intuito de investir na ativação cerebral, defendendo que 
este é “o único vício 100% saudável”.

Durante o passado mês de julho, as edições PUZ uniram estra-
tégias com a VASP-TMK, e resolveram colocar stand-ups promo-
cionais em 100 pontos de venda da rede tradicional.

Partindo do pressuposto de que nas férias existe uma maior 
disponibilidade por parte dos leitores e que o volume de vendas 
destas publicações aumenta no verão, a rede de lojas selecionada 
teve em conta a proximidade com as praias. 

Ludovina Combo, uma das sócias da Domingos e Ludovina, Lda., 
situada em Fernão Ferro, no distrito de Setúbal, foi uma das agen-
tes envolvidas nesta ação e não podia ter ficado mais satisfeita. 

“A ação correu muito bem. As vendas aumentaram e sentimos 
uma maior afluência na loja”, revelou a agente, acrescentando 
que gostou muito de ter acolhido, pela primeira vez, no seu espa-
ço, este tipo de suportes de comunicação promocionais. 

Quando questionada sobre se voltaria a participar numa ação 
semelhante, a agente mostrou-se recetiva a repetir esta vantajosa 
experiência.

SMART CITIES 

EM PARCERIA, 
AS ESTRATÉGIAS 
GANHAM RITMO
Em estratégia vencedora não se mexe. 
Este parece ter sido o mote escolhido 
pela MediaLine para o segundo número 
da sua mais recente publicação, a revista 
Smart Cities.

PUZ     

ESPECIALISTAS EM 
MANTER O CÉREBRO 
ATIVO
Exercitar o cérebro dos portugueses, 
durante as férias de verão, foi um dos 
principais objetivos desta ação da PUZ.



Espalhar sorrisos. Dar melhores con-
dições de vida a quem necessita. Fazer 
a diferença no dia-a-dia de quem é 
portador de algum tipo de deficiência. 
Estes são os principais objetivos desta 
campanha, intitulada “Árvore da Solida-
riedade”, cujo mote é ”Um Gesto por Um 
Sorriso”. 

Tal como nos anos anteriores, a VASP, 
os seus editores e os seus pontos de 
venda voltam a unir-se, este Natal, à as-
sociação Entrajuda, nesta campanha so-
lidária, para tentar satisfazer alguns dos 
pedidos de auxílio que esta instituição 
recebe diariamente.

De norte a sul do país, voltamos a 
dar-lhe a possibilidade de colaborar 

e fazer a diferença. Para isso, só tem 
de colocar o expositor e os artigos 

decorativos em destaque na sua 
loja e incentivar os seus clientes 

a contribuírem para esta causa 
nobre, comprando um dos 

nossos Duendes Solidários, 
pelo preço unitário de €0,50. 

A campanha decorrerá 
de 24 de novembro de 

2014 a 31 de janeiro de 
2015 e os valores an-

gariados revertem na 
sua totalidade para 

quem realmente 
precisa, por isso, 

todos os contri-
butos são bem-

-vindos. 

O PODER DA SOLIDARIEDADE

Desde o início desta ação solidária, 
em 2008, já angariámos mais de 65 mil 
euros, ajudámos cerca de 60 pessoas e 
distribuímos perto de 150 equipamen-
tos de ajuda técnica (camas articuladas, 
colchões especiais, cadeiras de rodas, 
macas, andarilhos, entre outros bens 
essenciais) por 68 Instituições de Solida-
riedade Social.

A campanha do ano passado superou 
todas as expetativas. Ajudámos a me-
lhorar muitas vidas, multiplicámos sor-
risos e os agradecimentos não tardaram 
a chegar. 

“Esta cadeira de banho é muito im-
portante para mim, porque me vai per-
mitir passar mais tempo em casa do 
meu filho, perto da minha família. Eu 
não conseguia comprar a cadeira com a 
minha reforma, por isso, agradeço a to-
dos os que tornaram isto possível. Muito 
obrigada!”, disse Amélia Martins, do CSP 
de S. Nicolau - Mais Proximidade Mais 
Vida, visivelmente emocionada com o 
seu presente.

“Estas ajudas foram preciosas, porque 
têm contribuído para um aumento da 
autonomia, funcionalidade e integração 
da Helena e do Rui, tanto aqui, no Cerci 
Flor da Vida, como em suas casas”, reve-
lou uma das responsáveis por esta Coo-
perativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas, na Azambuja.

Também Isabel Jonet, diretora da En-
trajuda, aproveitou esta oportunidade 
para agradecer, uma vez mais, a todos 
os que têm contribuído para que a “Ár-
vore da Solidariedade” traga um pouco 
de conforto e felicidade à vida de quem 
necessita, ano após ano. “Estou muito fe-
liz, porque, como o contributo deste ano 
foi maior, conseguimos ajudar mais pes-
soas. Esta é uma parceria que continua a 
encher-nos de orgulho e satisfação. Mui-
to obrigada por tudo.”, concluiu.

DECORAR PARA AJUDAR
Depois de, no ano passado, termos superado 
todas as expetativas, este Natal, voltamos a 
plantar a “Árvore da Solidariedade” pelo país fora.

especial
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antes& 
depois
PARCERIA DE 
SUCESSO
Por vezes, a mudança de vida surge, 
não em função da experiência que 
se tem, mas pelo decurso de vida e 
influências de outra pessoa. As 
apostas são feitas, os riscos 
calculados e os parceiros 
meticulosamente escolhidos.

papelaria e de Ariana Peruzzi 
acompanhar o crescimento da 
mesma, bem como “o gosto 
pela área de negócio, o contac-
to com o público, a qualidade 
do atendimento e a diversida-
de da oferta”, foram alguns dos 
fatores decisivos para que a 
agente desejasse abrir um es-
paço idêntico.

Ciente de que a escolha do 
parceiro poderia determinar, 
ou não, o sucesso da sua loja, 
Ariana Peruzzi decidiu aliar-se 
“à VASP para embarcar nesta 

É neste registo que surge a 
Ariana Papelaria, um projeto 
que ganhou contornos reais 
quando abriu as portas, no 
passado mês de setembro, em 
Rio de Mouro. Um local outrora 
dedicado à moda deu lugar a 
um espaço onde vivem agora 

revistas, material de pa-
pelaria, bem como 

outros produtos 
e serviços.

O facto de 
o seu mari-
do ter uma 

A agente Ariana 
Peruzzi publicitou 
a abertura do seu 

ponto de venda 
por todo o centro 

comercial.
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aventura”. 
Sempre atenta às novidades 

que a revista Quiosque publi-
ca, a agente encontrou “nas 
soluções de mobiliário que o 
KIOS store disponibiliza, tudo 
aquilo que procurava para tirar 
o maior partido do seu peque-
no espaço” e conseguir forne-

cer os melhores serviços aos 
seus clientes. 

Apesar de a loja estar inte-
grada num centro comercial, 
em Rio de Mouro, garantindo, 
à partida, os clientes que ha-
bitualmente já frequentam o 
local, uma das suas primeiras 
preocupações foi criar uma 

estratégia para cativar novos 
clientes e tornar a loja o mais 
atrativa possível. 

Ariana Peruzzi apostou, en-
tão, em produtos diferentes, 
para captar a atenção de mais 
pessoas e para tornar o seu 
ponto de venda numa referên-
cia, não só a nível de artigos 

de papelaria, mas também de 
outro tipo de produtos.

Dois meses depois de ter 
embarcado nesta nova aven-
tura, a agente está otimista 
quanto ao futuro e mostra-se 
feliz por ter encontrado, no 
KIOS store e na VASP, os seus 
parceiros ideais.

ANTES DEPOIS
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emfoco
Situado no centro da Co-

vilhã, e aberto desde 1977, o 
Quiosque Brindarte cresceu, 
originalmente, com o intuito 
de “criar postos de trabalho 
para os descendentes da fa-
mília Gonçalves, para fazer 
frente à dificuldade de empre-
go no interior do país e para 
colmatar a pouca oferta que 
se fazia sentir neste setor”. 

Tudo corria de feição, mas 
“há cerca de 4 anos, aprovei-
tando um projeto do muni-
cípio, de reconversão e mo-
dernização dos quiosques 
da cidade”, João Gonçalves 
percebeu que era altura de 
efetuar algumas alterações e 
modernizar o seu negócio.

As principais prioridades 
passavam por aumentar a “di-
mensão física” do espaço. Por 
isso mesmo, propuseram “ao 
município a edificação de um 
quiosque de dois pisos, com 
50 metros quadrados em cada 
um”, revelou o agente. Mesmo 
estando cientes de que esta 
seria uma aposta arrojada, 
tendo em conta que o espa-
ço anterior “se resumia a 16 
metros e um piso”, os donos 
da Brindarte não desistiram e 
acabaram por concretizar este 
sonho.

João Gonçalves contou, 
desde logo, com a ajuda da 
VASP, enquanto parceiro na-
tural para o negócio. “Fomos 
recebidos de braços abertos.

UM BRINDE À ARTE  
E AO NATAL

Neste Natal, e apesar das dificuldades, 
as novidades esperam já ansiosas, 

pelos visitantes do Quiosque Brindarte.

Deram-nos todas as propostas 
e respetivo aconselhamento 
para a modernização do pon-
to de venda”, referiu o agente, 
revelando que, atualmente, a 
Brindarte conta já com várias 
plataformas KIOS. “Atualmen-
te, temos o KIOS kube para a 
gestão, o KIOS print para a im-
pressão e cópia e, mais recen-
temente, aderimos ao serviço 
KIOS pick/send, para a rece-
ção e envio de encomendas”, 
contou o agente, visivelmente 
satisfeito com as suas recentes 
opções.

Enquanto gestor e conhe-
cedor da dinâmica do merca-
do, o gosto por novas apostas 
e investimentos faz parte do 
ADN de João Gonçalves e, por 
isso, continua “expetante em 
relação a novos projetos”. 

Este ponto de venda, que 
está aberto entre 12 a 13 ho-
ras por dia, 364 dias por ano, 
só fecha no dia de Natal. “Infe-
lizmente para o comércio de 
rua, a época de Natal já não 
tem tanta expressão no negó-
cio como em outros tempos. 
Por isso, tentamos criar acon-
tecimentos sazonais no inte-
rior da nossa loja e na zona 
exterior à mesma. Este natal, 
estamos a desenhar o mode-
lo de proximidade e captação 
de novos clientes, para o qual 
a nossa jovem e qualificada 
equipa de funcionários é es-
sencial”, concluiu o agente. 
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A MAGIA DOS 
PRESÉPIOS!

A Isto e Aquilo vive o Natal de forma 
mágica e oferece uma vasta gama de 

produtos diferentes e originais aos seus 
clientes.

A POSTOS PARA  
O NATAL

Apesar da crise, a palavra de ordem 
da Lápis & Bicos está bem definida: 

resistir!

A Isto e Aquilo é uma loja de rua, na localidade de Alvide, em Al-
cabideche, que, desde o início, prima pela diferença e originalidade 
dos produtos que vende. Pedro Amaral abriu as portas da sua loja 
há 15 anos e, desde então, que demonstra uma vontade de fazer 
sempre mais e melhor. 

Na Isto e Aquilo, todos os dias são especiais. “Durante todo o ano 
temos presentes para todos os gostos. Desde as botinhas para o 
recém-nascido, à moldura para a avózinha, aos postais que podem 
e devem acompanhar estas lembranças”, revelou Pedro Amaral. 

Como bom conhecedor das variações do negócio, o agente faz 
questão de identificar e celebrar as épocas altas de vendas, bem 
como os dias mais especiais. “Os dias festivos como o dos Namo-
rados, do Pai, da Mãe, da Criança, das Bruxas, a Páscoa e princi-
palmente o Natal, são alvo de uma atenção redobrada e originam 
iniciativas diferentes”, confessou, acrescentando que o Natal é, sem 
dúvida, a época mais especial para a Isto e Aquilo. 

Quando chega esta época natalícia, chega a magia. “É a altura na 
qual investimos mais. O Natal é trabalhado de forma abrangente, 
desde a oferta de produtos para presentes à oferta de produtos 
para decoração. A própria loja sofre grandes alterações, desde o in-
terior, às montras, passando para o espaço exterior”, revelou Pedro 
Amaral. 

Neste ponto de venda, até os embrulhos são alvo de uma aten-
ção especial. “Todos os anos têm um tema diferente”, continuou o 
agente, admitindo que recentemente identificou algo que se des-
taca e aumenta as suas vendas nesta época. 

“Os presépios são as grandes estrelas do nosso Natal”. Em 2013, 
“reeditámos as peças do presépio tradicional português e foi um 
sucesso inesperado”, contou. A receita está a ser repetida este ano 
já que, “os clientes ficaram tão felizes por reviverem o presépio da 
casa da avó ou de quando eram pequenos, que acabaram por nos 
deixar encomendas de peças para este novo ano!”, concluiu.

Em 2006, quando iniciou o seu projeto, a localização do espa-
ço foi determinante. A Lápis & Bicos, na rua das Fontainhas, em 
Cascais, “é um centro comercial ao ar livre”, diz Rosário Caldeira 
e acrescenta que “ficar nesta rua tem sido fundamental para a 
sobrevivência da papelaria”.

As dificuldades de um negócio de rua são constantes, a busca 
de novas estratégias é permanente e, quando não se consegue 
um objetivo, o caminho abre-se e surge a compensação. É nesta 
procura constante que a agente encontra motivos para conti-
nuar. “As raspadinhas da VASP são um bom exemplo disso, e têm 
sido muito importantes para o negócio”, confessou.

Habituada a ter três pontos altos de vendas, o verão, o início 
da época escolar e o Natal, Rosário Caldeira confessa, com algu-
ma nostalgia, que, de há uns anos para cá, tudo mudou. “Quanto 
menos dinheiro existe no bolso do cliente, mais ele procura os 
grandes centros comerciais, onde atrás das grandes promoções 
e dos grandes descontos, gastam muitas vezes mais do que que-
riam”.

Apesar de tudo, a cada Natal renasce o encantamento, a sua 
loja ganha uma nova imagem e o espírito que se vive faz esque-
cer os tempos mais difíceis. “Enfeitamos a loja e fazemos uma 
montra muito atrativa”. 

Entre as estratégias para este Natal que se avizinha, encon-
tram-se a oferta de “artigos respeitantes à quadra, mas também 
artigos que fogem ao tradicional”, diz Rosário Caldeira, espe-
rançosa de que este ano tudo correrá melhor do que nos anos 
anteriores.
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emfoco madeira

Com apenas seis meses de 
existência, a Tacabaria Silva & 
Gomes, situada no Edifício Quin-
ta Vitória, em frente ao Pestana 
Casino Park Hotel, no Funchal, já 
prima pela diferença.

Com o intuito de dar resposta 
às diferentes necessidades dos 
seus clientes habituais e dos inú-
meros turistas que frequentam a 
zona, esta tabacaria disponibili-
za uma vasta gama de produtos 
e artigos. Para além da venda de 
jornais, revistas, artigos de pape-
laria e tabaco em cartucho, dis-
ponibiliza também gelados, sou-
venirs e um espaço de Internet. 

Natália Gomes, a responsável 
pela tabacaria, pretende con-
tinuar a surpreender os seus 
clientes e, com a aproximação 
da época natalícia, já teve novas 
ideias para o negócio.

O seu objetivo passa por dis-
ponibilizar novos brindes re-
lacionados com o Natal, como 
conjuntos de relógios, bebidas, 
brinquedos. “Também vamos 
apostar em enfeitar a montra 
com motivos alusivos ao Natal, 
mas vamos continuar a pensar 
noutras formas de atrair os clien-
tes e de marcarmos a diferença. 
Apesar de a loja ser pequenina, 
aqui há um bocadinho de tudo”, 
assumiu a agente, admitindo 
que está a tentar obter uma li-
cença para a venda de jogos e o 
fornecimento de outros serviços 
vantajosos para os seus clientes.

Até ao momento, Natália Go-
mes não podia estar mais satisfei-
ta com as suas vendas. Tudo tem 
corrido como planeado. “No início 
é mais difícil, mas temos de lutar 
para atingir os nossos objetivos”, 
afirmou, explicando ainda que, 
como a publicidade ao espaço fi-
gura nos mapas da Madeira, que 
são distribuídos aos turistas, po-
derão acabar por notar uma maior 
adesão devido a esse motivo.

O espaço Internet é outra das 
mais valias que a loja oferece e 
tem registado uma grande procu-
ra, tanto por clientes locais, como 
por estrangeiros. Aqui, podem 
imprimir os cartões de embarque 
ou falar com a família pelo Skype, 
entre muitas outras coisas.

Para os turistas, e para além da 
venda do tabaco, a Tabacaria Silva 
& Gomes possui outros artigos que 
primam pela diferença, como sou-
venirs regionais, brindes, mapas, 
jornais e revistas de vários países 
– até fazem reservas para os visi-
tantes -, para além de óculos de 
sol e protetores solares. 

O serviço e a diversidade de 
oferta são de tal forma aprazíveis 
que até têm casos de turistas que 
se despedem na hora de rumar ao 
país de origem. “Há estrangeiros 
que vêm cá despedir-se e agra-
decer. Dizem que adoraram e que 
para o ano regressam e isso é um 
bom feedback, pois quer dizer que 
temos um bom atendimento”, ter-
minou Natália Gomes.

UMA TABACARIA QUE 
SE DISTINGUE

A Tabacaria Silva & Gomes não é uma loja 
qualquer. Para além da venda de tabaco, 

revistas e jornais, este espaço possui 
serviço de Internet e vende diversos artigos, 

como souvenirs e brindes.
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NOTA: Esta campanha é válida de 1 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015. 
* Despesas de transporte e montagem não incluídas. A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Faça já a sua encomenda através de kiostore@vasp.pt. 
Para mais informações ligue 21 433 7082.

Este ano, o Natal chegou mais cedo. Na compra de 1 Ilha Branca, 
no valor de €184,50*, oferecemos-lhe um Expositor de Destaque 

para revistas, no valor de €30*.

Aproveite esta fantástica oportunidade para dar uma nova vida 
à sua loja. Exponha melhor os seus livros e/ou publicações. 

Não perca tempo, faça já a sua encomenda e garanta 
o seu presente de Natal antecipado!

Alt. 153cm
Larg. 34cm

COMPRE UMA ILHA E RECEBA 
UM EXPOSITOR DE OFERTA!

€30 *

GRÁTIS
€184,50*

Alt.  85cm
Comp. 120cm
Larg.  85cm



dossier

IDEAL PARA PROMOVER O PONTO DE VENDA, O NATAL 
TRAZ NOVAS OPORTUNIDADES. APOSTE NAS NOVAS 

TECNOLOGIAS, FAÇA DESCONTOS E PROMOÇÕES, OFEREÇA 
NOVOS PRODUTOS AOS SEUS CLIENTES.  

IMPULSIONE O SEU NEGÓCIO.

AUMENTE AS 
SUAS VENDAS 

NO NATAL

25
Quiosque 60 

2014



Tristezas não pagam dívidas 
e já chega de falar de crise. Se é 
certo que este Natal continua a 
ser uma quadra de contenção, 
não há necessidade de agra-
var a situação com atitudes 
negativas. Para superar a crise 
é necessário adotar uma pos-
tura mais dinâmica e otimista. 
E a quadra natalícia é a melhor 
época para, sem ignorar a con-
juntura, mostrarmos a capaci-
dade de nos adaptarmos aos 
tempos, sem nos deixarmos 
abater por eles. 

Assim, além da qualidade 
do atendimento, da simpatia 
e da disponibilidade para res-

ponder às preocupações dos 
clientes, importa ter o espa-
ço de venda preparado para 
responder às solicitações e 
transmitir alguma sensação de 
conforto e bem-estar a quem o 
visita. A decoração é um fator 
importante, sem necessidade 
de extravagância. Faça lem-
brar que esta é, apesar de tudo, 
uma quadra festiva que deve 
ser celebrada. Uma boa deco-
ração natalícia cria uma sensa-
ção de familiaridade e confor-
to e pode ser o suficiente para 
despertar a vontade de levar o 
cliente a demorar-se um pou-
co mais no espaço e, até quem 

dossier 
AUMENTE AS SUAS VENDAS NO NATAL

sabe, encontrar qualquer coisa 
extra para levar consigo.

PEQUENOS GRANDES 
PRESENTES

O Natal é uma ótima opor-
tunidade para promover o seu 
ponto de venda, criar novas 
oportunidades de negócio, fa-
zer descontos ou promoções 
e oferecer uma vasta gama de 
produtos aos seus clientes. 

Aproveite esta época para 
impulsionar o seu negócio e 
dinamizar a sua loja.  Cada vez 
mais, as pessoas procuram 
produtos originais e serviços 

vantajosos, a preços baixos. 
Cada vez mais se focam em 
bens que sejam úteis e neces-
sários. Por isso, ter uma ofer-
ta diversificada de produtos 
competitivos e de baixo custo 
é determinante para o suces-
so. 

Aposte em artigos simples, 
práticos e baratos, como li-
vros, porta-chaves, canetas, 
sacos, gifts diferentes, que 
remetam ao Natal, pois estes 
podem facilmente despertar a 
curiosidade dos seus clientes. 

Pequenos brinquedos ou 
materiais para um público 
infanto-juvenil também são 

Os presépios voltam 
a ser a grande aposta 
da Isto e Aquilo, neste 

Natal.
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presentes atenciosos e eco-
nómicos. Para além de cha-
marem a atenção dos pais, 
se estiverem bem expostos 
e forem atrativos, cativam as 
próprias crianças e estimulam 
as suas vendas. 

Do mesmo modo, vale a 
pena destacar e privilegiar 
alguns produtos portugueses. 
A etiqueta nacional é cada 
vez mais reconhecida e con-
ceituada além-fronteiras, por 
isso, há que valorizá-la inter-
namente. 

Mude também a disposi-
ção do ponto de venda. Tente 
colocar novidades apetitosas 

A Papelaria Quinta  
do Vinhal, em Vila 

Nova de Famalicão, 
destaca-se pela 

variedade de produtos 
que oferece aos seus 

clientes.

perto dos produtos de con-
sumo diário, como os jornais, 
que já fazem parte da rotina 
dos consumidores. Crie espa-
ço para os clientes descobri-
rem algo novo, facilitando a 
compra por impulso. 

Mostre as novidades aos 
seus clientes, chame a aten-
ção para a diversidade de 
oferta e para a competitivi-
dade dos preços. Por norma, 
os clientes não pensam em 
dirigir-se a quiosques ou pa-
pelarias quando fazem planos 
para as compras de Natal. Por 
isso, cabe-lhe a si lembrá-los 
dessa possibilidade e tirar o 

máximo partido das infindá-
veis opções que esta época 
oferece.

APOSTE NAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 

Dê asas à imaginação e 
inove o máximo que puder. 
Chame a atenção dos seus 
clientes com iniciativas origi-
nais. Publicite o seu ponto de 
venda pelo bairro e pelas ruas 
circundantes. Aproveite para 
fazer posters apelativos, que 
o auxiliem a divulgar todos os 
produtos que tem para ofere-
cer na sua loja, com a ajuda 

do KIOS print, por exemplo. 
Esta é também uma ótima 

altura para recorrer a outra 
das ferramentas que a VASP 
criou para potenciar o seu 
negócio: o KIOS mobile. Esta 
aplicação gratuita, disponí-
vel para qualquer telemóvel 
que utilize o sistema Android 
e iOS, já mencionada em edi-
ções anteriores da Quiosque, 
pode ajudá-lo a fidelizar mais 
clientes. 

Com a ajuda desta App, 
que passou a disponibilizar, 
recentemente, alguns “Desta-
ques do Dia”, qualquer pessoa 
pode descobrir onde está lo-
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dossier AUMENTE AS SUAS  
VENDAS NO NATAL

calizado e dirigir-se até ao seu 
ponto de venda para comprar 
ou reservar as publicações 
que pretender, de uma forma 
cómoda, rápida e eficaz. 

Para além de estar dis-

KIOS MOBILE: TODAS AS PUBLICAÇÕES NO SEU TELEMÓVEL! 

Facilitar o encontro e promover a ven-
da é a grande força desta aplicação. Como 
funciona? É simples. O cliente seleciona as 
publicações do seu interesse, acede à capa 
da última edição distribuída e, caso preten-
da adquiri-la ou reservá-la, poderá identi-
ficar quais as lojas mais próximas que têm 
esse mesmo título à venda. De seguida, são 
disponibilizados os contactos, bem como a 
indicação do melhor trajeto para chegar ao 
ponto de venda selecionado.

Recentemente, também passamos a dis-
ponibilizar, na nossa App, alguns “Destaques 
do Dia”, que, certamente, serão do seu inte-

resse.
Descarregue o KIOS mobile para o seu te-

lemóvel e incentive os seus clientes a faze-
rem o mesmo. Tire partido de todas as capas 
que partilhamos na nossa página do face-
book, partilhe-as na página do seu ponto de 
venda e capte mais clientes. 

Ajude-nos a tornar o KIOS mobile na App 
favorita dos portugueses e nós ajudamo-lo a 
aumentar as suas vendas!

Saiba mais em: 
http://kiosmobileapp.com 
ou em 
www.facebook.com\kiosmobile

ponível para telemóveis, o 
KIOS mobile também já está 
presente nas redes sociais, 
nomeadamente no facebook. 
Diariamente são colocadas al-
gumas capas de publicações, 

na página da aplicação, para 
que possa partilhá-las com os 
seus clientes. Crie uma página 
para a sua loja e incentive os 
seus clientes a seguirem-na. 
Aproveite esta oportunida-

de extra que lhe damos para 
valorizar, ainda mais, o seu 
espaço.

“Esta ferramenta da VASP é 
muito útil para dinamizar as 
vendas, para criar novas opor-
tunidades e até para fazer re-
servas. Temos incentivado os 
nossos clientes a descarrega-
rem e a utilizarem esta App”, 
conta a agente Sónia Salguei-
ro, proprietária do Avalanche 
de Letras, em Sacavém, acres-
centando que agora no Natal 
irá tirar o máximo partido 
desta aplicação para tentar 
promover mais a sua loja.

Na praia da Vieira, Carla Ra-
musga, da  Tabacaria Fairplay, 
também já se rendeu a esta 
aplicação. “Acedo frequente-
mente à página de facebook 
do KIOS mobile para ver as 
capas e partilhar as publica-
ções na nossa página”, revela 
a agente, garantindo que tem 
cada vez mais clientes que 
aparecem e procuram o seu 
ponto de venda por causa das 
capas que tem publicado nes-
ta rede social.

“Todos os dias tenho 
contacto com a página de 
facebook do KIOS mobile”, 
garante Francisco Carlota, 
do Quiosque do Parque, em 
Coruche, ressalvando que foi 
um dos primeiros agentes a 
utilizá-la e que hoje já não 
consegue trabalhar sem visi-
tar o KIOS Mobile diariamen-
te, por este “ser um sistema 
muito eficaz”. 

Para este agente, “o futuro 
passa por estas inovações. 
Não tenho dúvidas que te-
nho clientes que procuram a 
loja por causa das atualiza-
ções que partilhamos diaria-
mente com a ajuda do KIOS 
mobile, por isso, aguardamos 
ansiosamente as novidades 
da VASP para continuar a pro-
movê-las”, concluiu.

28
Quiosque 60 
2014



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

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

GAVETA DE  
DINHEIRO
Symbol LS1203
- Caixa metálica com ligação 
RJ11, para impressora ou caixa 
registadora

€60

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

A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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
para jornais e revistas

EXPOSITORES REVISTAS PAREDE
Simples Cód.VASP: 3662 - €16,90
Duplos Cód.VASP: 3660 - €35,90
EXPOSITORES JORNAIS PAREDE
Simples Cód.VASP: 3663 - €17,30
Duplos Cód.VASP: 3661- €34,61

Mais informações através de kioskube@vasp.pt ou através do número 21 433 7026.

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

fantásticas
promoções
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A ilha é um espaço 
perfeito para 
exposição de livros 
ou “gifts”.

Tire partido da 
versatilidade deste móvel.
 Exponha as publicações, 
livros e/ou outros artigos 
de forma apelativa. 
Utilize as duas frentes, as 
laterais e a parte inferior 
da gôndola para colocar as 
peças como desejar. 
Tudo isto, num único 
móvel! 

ILHA

GÔNDOLA

Alt.  85cm
Comp. 120cm
Larg.  85cm

184,50€*

Em melamina

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

Larg. 30cm  
Alt. 4cm

7,90€*

Organize a sua loja e 
destaque cada segmento 
com o nosso pack de 22 
identificadores magnéticos.

Encomendas através de kiostore@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7082.

BASE:
Alt. 135 cm 
Prof. 70 cm 
Larg. 100 cm

190€*

Pague em 3x sem juros
(válido para compras superiores a €300 em produtos desta página)

Ideal para destacar 
publicações e, ao mesmo 
tempo, ganhar mais 
espaço no seu linear! 
Alt. 19cm
Prof. 8cm
Larg. 23,5cm

24€*

PACK 3 
PARASITAS

Este expositor,  fácil 
de manusear, dá-lhe a 
possibilidade de destacar 
as revistas do dia! 

EXPOSITOR  
DE DESTAQUE 

Alt. 153cm
Larg. 34cm

30€*

prateleira 
tripla
alt. 52cm 
prof. 32cm 
larg. 100cm

€69,00*

prateleira 
dupla
alt. 37,5cm 
prof. 22,5cm 
larg. 100cm

€51,00*

parasita
alt. 19cm 
prof. 8cm 
larg. 23,5cm

€8,90*

prateleira 
simples
alt. 24cm 
prof. 16cm 
larg. 100cm

€18,00*

prateleira 
direita
alt. 9,5cm 
prof. 30cm 
larg. 100cm

€17,50*

zig-zag 
jornais
alt. 10cm
Prof. 40cm
Larg. 97cm

€39,90*

Os preços dos artigos acima mencionados são válidos exclusivamente na compra da estrutura base da gôndola.  
Ao custo inicial da gôndola acresce o valor unitário de cada peça pretendida. Preço não promocional do zig-zag para jornais: €51,50*

IDENTIFICADOR 
MAGNÉTICO 
DE LINEAR
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WORKSHOP  
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

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  
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

O KIOS ACADEMY AJUDA-O A MELHORAR 
O SEU NEGÓCIO. VENHA FAZER AS NOSSAS 
FORMAÇÕES E APRENDA A GERIR MELHOR O 
SEU PONTO DE VENDA. ESPERAMOS POR S!!

Mais informações 
através de 

kiosacademy@vasp.pt 
ou do número  
21 433 7082.

A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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SOLUÇÃO AVANÇADA
Características
• Impressão/cópia/digitalização até formato SRA3 (320mmx450mm)
• Papel até 300grs. (frente e verso automático até 256grs)
• Impressão a preto e cor até 22 páginas por minuto
• Impressão de faixas com 29,7cm de alt., até 1,20m de comp.
• Impressão de documentos a partir da internet

Renting semanal:
3 anos - €29,00  /  5 anos - €19,85
Impressões/Cópias incluídas por semana: 200 un. preto e 50 un. cor.
Excedentes: €0,0085/unid. preto e €0,065/unid. cor. 

SOLUÇÃO COMPACTA
Características
• Impressão/cópia/digitalização até A4
• Papel até 210grs incluindo frente e verso automático
• Impressão a preto e cor até 33 páginas por minuto

Renting semanal:
3 anos - €15,90  /  5 anos - €11,50
Impressões/Cópias incluídas por semana: 100 un. preto e 25 un. cor.
Excedentes: €0,014/unid. preto e €0,119/unid. cor. 

SOLUÇÃO ECONÓMICA
Características
• Impressão/cópia/digitalização até A4
• Papel até 163grs. (frente e verso automático até 90grs.)
• Impressão a preto até 33 páginas por minuto

Renting semanal:
3 anos - €5,90  /  5 anos - €4,85
Impressões/Cópias incluídas por semana: 100 un. preto
Excedentes: €0,0245/unid. preto.

O KIOS PRINT É A SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL MAIS COMPETITIVA DO 
MERCADO PARA O SEU PONTO DE VENDA.

Mais informações 
através de  

kiosprint@vasp.pt 
ou do número  

214 337 026

A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.



 

promoções
artigos de papelaria 
e produtos diversos
 mais de 500 referências à sua disposição no catálogo da VASP.

Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal.
Encomendas através de contactcenter@vasp.pt ou encomendaspapelaria@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7001.

Cx.10 blisters

500613-00 
Pilha Duracell Plus

LR03 - AAA

€21,97
Cx.20 blisters

500614-00 
Pilha Duracell Plus 

LR06 - AA

€44,34
Cx.10 blisters

500615-00 
Pilha Duracell Plus 

LR14 - C

€21,08
Cx.10 blisters

500614-00 
Pilha Duracell Plus

LR20 - D

€21,68
Cx.10 blisters

500614-00 
Pilha Duracell Plus

LR61 - 9V

€20,68

Na compra de 
2 caixas receba 
de oferta uma 

Caneta  de cores 
fluorescentes 

Duracell

Na compra de 3 
caixas receba de 
oferta uma Bolsa  

Sleeve para PC 
Duracell

e por cada 
encomenda 

receba ainda
um Coelho 
de peluche 

Duracell

alt.  
aprox.  
30cm
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