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local melhor que um tradi-
cional ponto de venda de 
publicações para efetuar a 
entrega e/ou devolução de 
uma encomenda? 

Em países em que o co-
mércio eletrónico se en-
contra mais desenvolvido, 
este modelo de recolhas/
envios em pontos de ven-
da é o que tem registado 
maior crescimento. Ao 
desenvolver o serviço de 
encomendas KIOS pick/
send, a VASP pretende, não 
apenas participar nesta 
nova forma de comércio, 
mas, sobretudo, contribuir 
para a sustentabilidade do 
negócio da rede de pontos 

de venda de publicações. 
Estudos realizados no Rei-
no Unido revelam que no 
mínimo 30% dos clientes 
compram outros produtos 
no momento em que efe-
tuam a recolha das suas 
encomendas. Há também 
que destacar a interessan-
te comissão recebida pelo 
ponto de venda pela pres-
tação deste serviço de en-
comendas. 

Com mais este inovador 
serviço KIOS, queremos 
tornar o comércio eletró-
nico numa oportunidade 
para o seu negócio!

Paulo Proença

Nos últimos tempos 
muito se tem escrito e fa-
lado sobre as perspetivas 
de evolução do comércio 
eletrónico. Com a prolife-
ração dos smartphones e 
tablets, as expectativas são 
de que esta forma de co-
mércio venha a registar um 
crescimento exponencial 
nos tempos mais próximos. 
Recentemente estive em 
Londres numa conferência 
dedicada ao tema, onde se 
discutiu a coexistência des-
ta nova forma de comércio 
com a forma de comércio 
tradicional. É certo que 
alguns dos oradores apre-
sentaram casos de sucesso 

com modelos de negócio 
puramente baseados em 
vendas online. No entan-
to, a maioria dos casos de 
sucesso apresentados re-
sultavam de um modelo 
baseado na complemen-
taridade entre vendas efe-
tuadas online e vendas em 
lojas físicas. Qualquer que 
seja o modelo de comér-
cio escolhido, uma coisa 
parece certa: o sucesso das 
vendas online passa por 
tornar mais conveniente 
a entrega do produto ao 
cliente final e por facilitar o 
processo de devolução em 
caso de insatisfação com a 
compra. Existe algum outro 
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breves
INOVAR COM MAIS SERVIÇOS

A aposta na diversificação de serviços tem ditado 
o sucesso da Papelaria Tabacaria Papel & Click.

PROMOVER A LEITURA
Aumentar as vendas através da promoção 
da leitura é a estratégia deste agente.

Entre Belém e o Restelo situa-se a 
Papelaria Tabacaria Papel & Click, 
um espaço que disponibiliza inú-
meros serviços aos seus clientes, 
entre eles, produtos de papelaria, 
tabacaria, alimentares, um centro 
de cópias e um espaço para utiliza-
dores de internet. 
Para além disso, em 2006, a em-
presária Susana Neves e a sua só-
cia, Maria Isabel Neves, decidiram 
“apostar numa máquina de ven-
ding de café, entre outras bebidas 
e produtos”, porque a consideram 
“um agregador de vários serviços”, 
extremamente vantajosos para o 
ponto de venda. 
O retorno tem sido positivo, até 
porque desde essa altura, os clien-
tes acabam por ficar mais tempo na 
loja. Por exemplo, “enquanto espe-

ram por uma cópia, tomam um café, 
bebem uma água, acabam por ler”, 
explicam as sócias, que defendem 
que a constante busca pela inova-
ção é um fator preponderante para 
o sucesso de qualquer negócio.
A página de facebook deste pon-
to de venda é outra das principais 
ferramentas utilizada pelas agentes 
para dinamizar a sua loja e informar 
os clientes sobre os produtos que 
têm na sua loja. 
Conscientes de que “o mais impor-
tante é agregar tudo o que está 
disponível”, Susana e Maria Isabel 
Neves aproveitam, ainda, esta rede 
social para divulgar alguns acon-
tecimentos do bairro, acabando 
assim por criar maior envolvência 
e proximidade com os habitantes 
locais.

Desde sempre no negócio das publicações, Rui Mendes, 48 
anos, proprietário da Papelaria-Livraria Rondas das Letras, situa-
da na Quinta do Conde, em Sesimbra, está consciente de que 
tem “o poder de promover a leitura” através do seu negócio. 
Nesta loja, situada na Urbanização Cova dos Vidros, ocorrem 
feiras do livro desde a sua fundação. A tal ponto que o agente 
começou a organizar feiras fora de portas, utilizando a sua mar-
ca, e passou a promover “encontros com escritores, ilustradores 
e horas de conto”, revelou o empresário, visivelmente orgulho-
so.
Os resultados são tão bons que Rui Mendes organiza, desde 
2013, uma das maiores feiras do livro de Portugal, a decorrer, 
todos os anos, em Sesimbra, em frente à praia da Califórnia. 
“Trata-se de um evento que tem feito história, uma vez que, 
durante um mês e meio, disponibilizamos uma feira para os ve-
raneantes com um grande cartaz cultural”, explica. 
Como seria de esperar, qualquer uma destas iniciativas tem in-
crementado as vendas de livros e acima de tudo, contribuido 
para um aumento de leitores, sobretudo no segmento infanto-
-juvenil.
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A PUZ ESTÁ EMPENHADA EM 
DESENVOLVER CAMPANHAS PARA 
INCREMENTAR AS VENDAS. TEM 
TIDO BONS RESULTADOS?

Para além da nossa forte aposta 
na qualidade das publicações, apos-
tamos também no Marketing que 
acreditamos ser uma peça funda-
mental para, não só incrementar as 
vendas, mas também (e este é um 
dos pontos principais), expandir-
mos a marca PUZ® e dar a conhecer 
aos portugueses o único vício 100% 
saudável, que é o nosso trabalho. No 
desenvolvimento de campanhas nos 
pontos de venda, contamos com o 
apoio da VASP. 
CONSEGUE QUANTIFICAR O 
AUMENTO DAS VENDAS APÓS 
UMA CAMPANHA?

Todas as campanhas que foram 
realizadas até à data, foram muito 

bem sucedidas e isso tem vindo a 
refletir-se no aumento gradual das 
vendas e na expansão da marca PUZ. 
Após o término de cada campanha 
constatamos que as nossas vendas 
aumentam entre 15 a 20%.
JÁ IDENTIFICOU MAIS DO QUE UM 
MODELO (DE CAMPANHA) PARA 
ATINGIR BONS RESULTADOS?

Um bom modelo de campanha 
está onde as publicações da PUZ são 
vendidas: o Ponto de Venda. Ultima-
mente, temos colocado expositores 
próprios da PUZ, em todos os Quios-
ques, Tabacarias e Papelarias que se 
interessam pelo mesmo. Para além 
disso, já tivemos algumas das nossas 
publicações expostas na ação “Bikes 
de verão”, realizada pela VASP-TMK, 
cuja experiência foi muito positiva, e 
recentemente colocámos os Stand-
-Up’s nos pontos de venda.

breveentrevista
PUZ: A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES 
PARA AUMENTAR AS SUAS VENDAS

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
DO PONTO DE VENDA

25 junho
9 julho
24 setembro
8 outubro
12 novembro
10 dezembro

PORTO 17 junho
2 julho
17 setembro
1 outubro
5 novembro
3 dezembro

LISBOA

KIOS KUBE AVANÇADO

8 outubro
20 novembro

LISBOA

CONTABILIDADE E FISCALIDADE
NO PONTO DE VENDA

15 outubroLISBOA

WORKSHOPS

Inscreva-se ou obtenha mais informações através do email 
kiosacademy@vasp.pt ou através do telefone 214337082.

QUER FAZER DA SUA LOJA UMA 
REFERÊNCIA E TORNAR

O SEU NEGÓCIO MAIS RENTÁVEL? 
ESTES SÃO OS WORKSHOPS 

INDICADOS PARA SI!

CALENDÁRIO

KA_calendario-1.pdf   1   16-06-2015   11:20:26
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novidades

CASA & DESIGN
Revista sobre Arquitetura, Decoração e Design. Feita por 
arquitetos, historiadores de arte e jornalistas especializados em 
design, arquitetura e sustentabilidade, que utilizam uma linguagem 
acessível a todos.

COSTURA CRIATIVA ESPECIAL
Nesta primeira edição especial a Costura Criativa leva a todos os 
apaixonados pela arte de costurar as extraordinárias bonecas de 
Sílvia Ribeiro. 

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

29 maio 2015
Sociedade
Semestral
Adulto
€4,50
Junto às revistas de arquitetura 
e decoração

03 junho 2015
Lavores
Bimestral
Adulto
€4,50
Junto às revistas de lavores

JORNAL DO 
COMÉRCIO
Publicação dedicada às PME, 
cujo peso na economia é 
decisivo. Dentro do universo 
das PME, abordará o peso do 
comércio.

FRUTAS, LEGUMES 
E FLORES
Revista profissional sobre o 
setor agrícola. Aborda temas 
relacionados com a produção, 
indústria e distribuição de 
produtos agrícolas, hortícolas 
e de floricultura.

MARIANA 
FAMOSOS
Publicação que dará 
a conhecer as figuras 
portuguesas que se 
destacam, de alguma 
forma, nas suas áreas de 
intervenção.

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:

 
15 abril 2015

Comércio

Mensal

Adulto

€1,00

Junto às 
publicações de 
informação geral.

 
18 abril 2015

Agricultura, 
horticultura e 
floricultura

Mensal

Adulto

€3,90

Junto às revistas 
de agricultura.

 
10 abril 2015

Sociedade

Bimestral

Adulto

€1,90

Junto às revistas 
de sociedade.

AUTOMOTIVE
Esta publicação aborda 
temas relacionados com o 
setor automóvel nacional e 
internacional, com enfoque 
no pós-venda e nas frotas. 
Destina-se a um público 
corporativo e profissional.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
2 maio 2015

Automóvel

Mensal

Adulto

€3,00

Junto às revistas 
de automóveis.
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BIODETOX
Destinada a todas as pessoas que se preocupam com a saúde, 
bem-estar e qualidade de vida, abrangendo áreas como a nutrição 
e atividade física. Esta publicação está agrupadas em três rubricas 
distintas: dieta saudável, exercícios de treino e preparação física e 
práticas de agricultura biológica.

GUIA DO CORAÇÃO SAUDÁVEL
Trata-se de uma edição única para o mercado, em formato A4. Esta 
publicação tem tudo o que deve saber para cuidar do seu músculo 
mais importante - o coração. 

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

junho 2015
Saúde e vida saudável
Bimestral
Adulto
€3,50
Junto a revistas de saúde e vida saudável

novidades

ARTE IDEIAS 
CRAFTS
Revista de artes plásticas, 
decorativas e outras práticas 
e técnicas do artesanato em 
geral. Em cada edição serão 
publicados trabalhos de um 
artista plástico, artesão ou 
designer.

PORTO 24
Jornal regional sobre 
atualidade generalista da 
zona do Grande Porto.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO: 

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
2 maio 2015

Trabalhos manuais

Bimestral

Adulto

€3,50

Junto às revistas 
de trabalhos 
manuais.

 
22 maio 2015

Informação 
regional

Semanal

Adulto

€1,00

Junto aos jornais 
regionais.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

25 maio 2015
Saúde e vida saudável
Aperiódica
Adulto
€2,70
Junto a revistas de saúde e vida saudável

ARTE IDEIAS 
EXTRA
Publicação onde se 
encontrará uma seleção de 
bordados inspirados nos 
lenços dos namorados e 
adaptados a diversas peças 
e objetos.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
29 abril 2015

Lavores

Trimestral

Adulto

€3,50

Junto às revistas 
de lavores.

ARTE IDEIAS 
MACRAMÉ
Edição especial Arte IDEIAS 
Macramé, vem repleta com 
um sortido de ideias para dar 
um toque especial aos seus 
acessórios, bem ao estilo 
deste Verão. 

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
2 abril 2015

Lavores

Bimestral

Adulto

€3,50

Junto às revistas 
de lavores.
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iniciativas

 

TV GUIA

FORMAS  
ANTI-ADERENTES
Formas Anti-aderentes:                              
Tarteira Redonda, Tarteira 
Quadrada,Forma Bolo Inglês, 
Tarteira Flornaturais.

CORREIO DA MANHÃ 
FLASH!

COLEÇÃO 
DE CAIXAS 
HERMÉTICAS
Coleção de 8 caixas 
herméticas.

CORREIO DA MANHÃ 
RECORD 

COLEÇÃO DE 
RELÓGIOS
Coleção de Relógios WTI 
Coloridos.

JORNAL DE NOTÍCIAS 
O JOGO 

TAXIS DO 
MUNDO
Coleção composta por 
réplicas de alguns dos mais 
emblemáticas Táxis do 
mundo.

CARAS

COLEÇÃO DE 
VERÃO
Coleção para o Verão 
composta por dois cestos 
de palhinha e uma almofada 
para levar para a praia ou para 
o campo.

CARAS 
EXPRESSO 
VISÃO

COLEÇÃO 
CONTOS DISNEY
Uma coleção de 6 livros de 
historias clássicas da disney, 
com oferta de um CD áudio 
com a historia narrada.

CORREIO DA MANHÃ 

PACK DE 6 
COPOS
Packs de 6 Copos de Gin, 
Mojito e Sangria Gin Tónico e 
respetivos acessórios.

CORREIO DA MANHÃ 
RECORD 

COLEÇÃO DE 
RELÓGIOS
Coleção de Relógios WTI 
Masculinos.

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

 
EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

 
 

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP: 

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

7 junho 2015

28 junho 2015

Culinária

Semanal

Feminino

Oferta

Junto à TV Guia

12 junho 2015

31 julho 2015

Utensílio

Semanal

Feminino

€3,99 / €4,99 e 
€5,99

Junto ao CM e à 
revista Flash

6 junho 2015

11 julho 2015

Acessório

Semanal

Masculino

€6,95

Junto ao CM e 
Record

31 maio 2015

30 agosto 2015

Outros

Semanal

Todos

€3,95 - 1o. modelo 
€7,95 - restantes

Junto ao JN e O 
Jogo

17 junho 2015

1 julho 2015

Acessórios

Semanal

Feminino

€12,90 - Cesta Gr. 
€9,90 - Cesta Pq. 
€5,90 - Almofada

Junto à Caras

27 maio 2015

4 julho 2015

Livros

Semanal

Infantil

€4,90

Junto à Caras, 
Expresso e Visão

9 junho 2015

23 junho 2015

Utensílio

Semanal

Feminino 
Masculino

€14,95

Junto ao CM e 
Record

4 junho 2015

25 junho 2015

Acessório

Semanal

Masculino

€9,95

Junto à revista 
Sábado
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A TIME OUT 
EM PORTUGAL:

Time Out Lisboa (semanal)
Time Out Porto (mensal)
Time Out for Visitors (3 edições anuais)
Lisbon Pocket Guide (maio a dezembro)
Time Out Miúdos (maio)
Time Out Algarve (julho e agosto)
Time Out Best Of (dezembro)
Guia de Restaurantes (dezembro)
Formatos especiais tailor made
Booklets ( mini-guias temáticos)

destaque
TIME OUT  
SOMA E SEGUE
Independente, original, 
sofisticada, especializada e 
cosmopolita é assim que se afirma 
a Time Out, representada em 
Portugal pela Capital da Escrita.
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O primeiro número da 
revista Time Out Lisboa 
chegou a Portugal em 
setembro de 2007, pelas 

mãos da editora Capi-
tal da Escrita e 

o sucesso 

desta publicação semanal 
foi tal que, em Março de 
2010, o grupo decidiu lan-
çar a Time Out Porto.

Conhecida, desde cedo, 
por retratar o melhor da 
capital portuguesa, dar 
aos seus leitores conteú-
dos editorialmente inde-

pendentes e ajudar 
a que os mes-

mos 

o r g a n i -
zem a sua agen-

da cultural e de lazer, a 
Time Out Lisboa não tar-
dou a destacar-se no seu 
segmento. “Somos ver-
dadeiros especialistas 
na cidade, somos a me-
lhor montra de Lisboa, e 
procuramos transmitir a 
informação de uma for-
ma clara, mas criativa”, 

começa por dizer Michèle 
Boullier Faro, Account Fi-
nanceira da Time Out. 

No entanto, a recessão 
e o boom da era digital, 
obrigou a Capital da Es-
crita a procurar novas so-
luções para fidelizar mais 
leitores e uma das princi-
pais apostas do grupo foi 
a criação de novos canais 
de venda. 

Em 2012, a editora inau-
gurou o Quiosque Time 
Out, numa das faixas da 
Avenida da Liberdade, à 
praça dos Restauradores 
e a dois passos do Eleva-
dor da Glória. De uma ve-
lha esplanada nasceu um 
quiosque moderno que 
prometia festas, DJs, cock-
tails, petiscos, internet 
grátis e muita informação 
cultural. 

De acordo com Michèle 
Faro, este foi um “projeto 
pioneiro de sucesso”, por-
que foi o primeiro espaço 
do género no mundo a os-
tentar a chancela da mar-

ca Time Out e foi também 
a primeira vez que uma 
publicação portuguesa 
tomou a forma de bar-es-
planada. 

Seguiu-se, em 2014, a 
abertura do Mercado da 
Ribeira, “um local onde 
quem o visitar conseguirá 
comer, ver e ouvir aquilo 
que são as nossas reco-
mendações na revista”, 
continua Michèle Boullier 
Faro. 

Otimista quanto ao 
futuro da sua editora, a 
Account Financeira apro-
veitou esta oportunidade 
para destacar a importân-
cia que a VASP tem de-
sempenhado no percurso 
da Capital da Escrita: “Tem 
sido uma parceira essen-
cial no sucesso da Time 
Out. Sempre mostraram 
total disponibilidade con-
nosco”, confessou, antes 
de deixar uma última pro-
messa: “Vamos continuar a 
expandir-nos, mas dando 
um passo de cada vez”.

TIME OUT  
MERCADO DA RIBEIRA

Há cerca de um ano João Cepeda, dire-
tor da Time Out, inaugurou a primeira fase 
de implementação de um projeto edito-
rial a três dimensões, nunca antes feito no 
mundo. Numa altura em que a aposta dos 
meios é totalmente virada para as novas 
tecnologias, a Time Out Lisboa criou o de-
safio de se transformar num espaço e dei-
xar de ser só uma marca de culto em papel. 

Este é um projeto que muito tem valo-
rizado a cidade, nomeadamente a zona 
do Cais do Sodré, que há muitos anos não 
era tão movimentada. Já para não falar da 
sua importância na economia da cidade, 
do investimento privado que envolveu (5 
milhões de euros) e dos 300 postos de tra-
balho criados diretamente. 

Atualmente, mais de 40 mil visitantes 
pisam, semanalmente, os cinco mil metros 
quadrados de área concessionada à Time 
Out.
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especial

AGENTES EM FESTA
À semelhança dos anos anteriores, o convívio de Guimarães 
contou com a presença de inúmeros agentes.

Os agentes da VASP, da 
zona de Guimarães, volta-
ram a reunir-se, no passado 
dia 31 de maio de 2015, para 
o almoço anual na Quinta 
do Lago, em S. Torcato. Pau-
la Freitas, Graciete Martins e 
Rosa Vieira são as organiza-
doras deste evento e, ano 
após ano, abraçam o desafio 
sempre com um sorriso no 
rosto. 

Criar sinergias entre pon-
tos de venda, trocar expe-
riências ou simplesmente 
conhecer e rever colegas de 
profissão, são algumas das 
premissas de um dia bem 
passado.

Tal como havia sido pro-
metido no ano passado, o 
convívio deste ano contou 
com a presença de um fi-
gura ilustre da comunidade 
vimaranense. “Estiveram 
presentes mais de 50 pes-

soas, entre elas, o presidente 
da Câmara de Guimarães”, 
começa por revelar a agente 
Paula Freitas, uma das orga-
nizadoras deste convívio, vi-
sivelmente satisfeita com os 
resultados obtidos.

“O balanço é francamen-
te positivo, pois todas as 
pessoas saíram de lá muito 
satisfeitas. Houve jogos de 
diversão, debateram-se no-
vas ideias profissionais, com 
vista a melhorar as nossas 
vendas e, por último, sortea-
ram-se mais de 20 prendas 
(entre elas, eletrodomésti-
cos, brindes publicitários, jo-
gos de loiça, etc)”, continuou 
a responsável pela Tabacaria 
do Vale. 

Aliando a sua vasta expe-
riência à vontade de inovar 
e dar uma nova vida ao ne-
gócio das papelarias vimara-
nenses, as três agentes têm 

conseguido desenvolver 
este convívio, que já se rea-
liza há mais de duas déca-
das. “Esta foi a 24ª Festa das 
Tabacarias e Quiosques de 
Guimarães, mas já estamos 
a preparar a 25ª edição”, con-
fessou Paula Freitas.

Rosa Vieira, 
Paula Freitas, Dr. 

Domingos Bragança 
(Presidente da Câmara 

de Guimarães) e 
Graciete Sá.
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Os resultados da cam-
panha “Árvore da Solida-
riedade – Um Gesto por 
Um Sorriso” não param de 
nos surpreender. A nossa 
árvore não para de crescer 
e os sorrisos, felizmente, 
continuam a multiplicar-se. 
Ano após ano, a VASP apela 
aos seus editores e aos seus 
agentes para mostrarem o 
seu lado solidário e nunca 
nos desiludem. 

Este Natal voltámos a 

semear a Árvore da Solida-
riedade por todo o país e 
os resultados falam por si. 
Todos juntos conseguimos 
angariar 9.000 euros que 
reverteram, na sua totali-
dade, para a nossa parceira 
habitual, a Entrajuda.

A entrega dos donativos 
ocorreu no passado dia 20 
de março, na sede da insti-
tuição de solidariedade, em 
Lisboa. A diretora da Entra-
juda, Isabel Jonet, mostrou-

-se, uma vez mais, muito 
sensibilizada por este con-
tributo valioso para tantas 
vidas. 

“Estou muito feliz, por-
que, como o contributo 
deste ano foi ainda maior 
do que no ano passado, 
vamos conseguir ajudar 
mais pessoas. É muito bom 
saber que todos os anos 
chegamos a esta altura e 
podemos contar com o 
vosso apoio para auxiliar 

algumas das pessoas que 
nos pedem ajuda diaria-
mente. Temos pena de não 
conseguir chegar a todos, 
mas já é muito bom. Estes 9 
mil euros vão proporcionar 
muitos sorrisos. Muito obri-
gada pela vossa ajuda. Mui-
to obrigada por continua-
rem a honrar esta parceria 
que já temos há alguns 
anos. Bem-hajam!”, disse a 
diretora desta reconhecida 
instituição.

ÁRVORE DA SOLIDARIEDADE 2015

GESTOS QUE VALEM 
MIL SORRISOS

O espírito solidário e de entreajuda dos 
editores e agentes da VASP voltou a 

estar em evidência na nossa campanha, 
que ano após ano, continua a dar os 

seus frutos e a ajudar muitas pessoas.
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SÁBADO EM DESTAQUE

Semana após semana, a Sábado continua a cimentar a 
sua posição e a ocupar um lugar de destaque em todos os 
pontos de venda. No entanto, mesmo assim a Cofina não 
para de realizar ações de ativação da marca para captar no-
vos leitores.

Em 2015, a editora decidiu colocar a revista em destaque, 
em 50 pontos de venda da rede tradicional e em 18 lojas 
FNAC, e conta com a ajuda da VASP-TMK para realizar esta 
ação, que vai durar o ano todo. 

Para causar mais impacto, criou-se uma peça de PVC pro-
mocional vermelha, que se aplica diretamente no parasita 
e dá maior ênfase a cada capa e à própria marca Sábado.

BIKES NO ESTORIL OPEN

Inspirada por uma ação que a VASP-TMK já desenvol-
ve há alguns anos, durante o verão, a Cofina resolveu 
colocar uma Bike no recinto do Millennium Estoril Open 
2015, de 25 abril a 3 de maio, para tentar aumentar a 
visibilidade das suas marcas.

Esta ação, que decorreu no âmbito do patrocínio do 
grupo Cofina ao evento, comprovou, tal como as duas 
anteriormente referidas, que quando as estratégias são 
bem delineadas, todos saem a ganhar.

CORREIO DA MANHÃ EM FOCO

Apologista de que os títulos de maior sucesso neces-
sitam de se ir renovando com frequência, a Cofina op-
tou por realizar mais uma ação com a VASP-TMK, desta 
vez para promover uma coleção de livros do Correio 
da Manhã, sobre a descolonização, intitulada “Arte da 
Guerra”.

De 1 de maio a 1 de junho, os leitores deste diário 
português, que se deslocaram aos 50 pontos de ven-
da da rede tradicional que tinham este stopper vertical 
colocado nos seus lineares, certamente que não conse-
guiram ficar indiferentes a esta peça promocional.

COFINA SEMPRE A INOVAR 
Para a Cofina vale tudo no que toca à promoção das suas publicações.

emcampo

Inovar continua a ser uma das palavras de ordem para a Cofina e, por isso mesmo, nos últimos meses, a editora 
optou por destacar alguns dos seus títulos em parasitas, stoppers e bicicletas.
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EDICASE APOSTA EM PORTUGAL 
A Edicase lança três publicações, em simultâneo, no mercado português.

DN SOBRE RODAS 
A Global Media colocou o DN a andar de 
Bike, na Volvo Ocean Race.

A reconhecida editora brasileira, Edicase, começou a apostar 
fortemente na disseminação das suas publicações no mercado 
português e optou por realizar três ações conjuntas com a 
VASP-TMK, para lançar três publicações suas em Portugal: 
a Poder Natural, a Dicas do Dia a Dia e as Coleção Líderes do 
Mundo.

PODER NATURAL NAS BANCAS
Para destacar esta nova revista, que fala sobre saúde, ali-

mentação e terapias alternativas, a Edicase colocou-a em pa-
rasitas, em cerca de 50 pontos de venda da rede tradicional, 
de 9 a 30 de março.

DICAS PARA O DIA A DIA
De 6 a 27 de abril, a revista Dicas do Dia a Dia, que dá alguns 

conselhos sobre limpeza, esteve em destaque em 50 pontos 
de venda tradicionais.

COLEÇÃO LÍDERES DO MUNDO EM 
DESTAQUE

A primeira edição da Coleção Líderes do Mundo, que trazia o 
Papa Francisco na capa, esteve em destaque em parasitas, estra-
tegicamente colocados, em 50 pontos de venda da rede tradi-
cional, de 29 de abril a 21 de maio.

Os principais objetivos destas ações, que eram dar a conhecer 
as novas revistas da Edicase a nível nacional e captar o máximo 
de leitores já desde o início, foram amplamente atingidos. A edi-
tora brasileira está já a pensar em realizar mais ações para pro-
mover estas e outras publicações do grupo.

emcampo

A Global Media aproveitou a 12ª edição da Volvo Ocean Race 
para colocar o Diário de Notícias, em destaque, numa Bike e 
contou com a ajuda da VASP-TMK para levar a cabo esta ação 
de ativação de marca, que decorreu de 30 de maio a 7 de junho.

O principal objetivo desta iniciativa, que era criar uma maior 
proximidade e captar a atenção das pessoas para este concei-
tuado diário português, foi atingido e o balanço não podia ter 
sido mais positivo.  
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emcampo

O editor Terra das Letras 
lançou uma nova publica-
ção, intitulada “Saúde: Viva 
Mais, Viva Melhor”, que pro-
mete ajudar os portugue-
ses a cuidar do seu bem-
-estar.

Para realizar a sua primei-
ra ação de divulgação, que 
decorreu de 7 a 28 de mar-
ço, o editor contou com a 
ajuda da VASP-TMK, e colo-
cou a revista em destaque, 
em 50 pontos de venda da 

rede tradicional. 
As lojas e os espaços 

para a colocação da revis-
ta foram estrategicamente 
escolhidos, de modo a que 
os clientes não ficassem in-
diferentes a esta nova capa. 
Os principais objetivos, 
que passavam por captar a 
atenção das pessoas e fide-
lizar novos leitores, foram 
atingidos e os resultados 
desta ação foram muito 
positivos.

Ciente de que é no ponto 
de venda que o desejo se 
transforma em ação e que 
uma capa se transforma em 
venda, a Medialine voltou, 
uma vez mais, a associar-se 
à VASP-TMK numa ação de 
promoção da Smart Cities 
de março/abril. 

Nesta edição, a publica-
ção bimestral, que retrata 
as cidades inteligentes 
sustentáveis, focou-se na 
street art, uma nova forma 

de arte urbana que “está 
a revolucionar o espaço 
público” e a deixar “as ruas 
mais coloridas, turísticas e 
solidárias”. 

De 9 a 30 de abril, esta 
publicação esteve expos-
ta em 50 pontos de venda 
da rede tradicional e os 
principais objetivos desta 
ação, que passavam pela 
promoção e pelo aumento 
de vendas da revista, foram 
atingidos. 

SAÚDE: VIVA MAIS, VIVA MELHOR 

VIVA MAIS, 
VIVA MELHOR 
Chegou uma nova publicação que 
promete tratar-lhe da saúde.

SMART CITIES  
EM DESTAQUE 
Abril foi o mês escolhido para mais uma 
ação de promoção da revista Smart 
Cities.
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A Zenelly Publishing con-
tinua a apostar nas ações 
conjuntas com a VASP-
-TMK para promover as 
suas publicações e, por isso 
mesmo, de 27 de feverei-
ro a 27 de março, colocou 
stand-ups em 50 pontos de 
venda do canal tradicional, 
espalhados de norte a sul 
do país.

O objetivo desta ação 
estratégica foi a promoção 
e a divulgação dos títulos 
Zen Energy, Terapias Alter-
nativas e Vida e Saúde Na-
tural, uma nova publicação 
do editor. Três revistas que 

se complementam na abor-
dagem ao tema do desen-
volvimento pessoal,” ferra-
mentas úteis para melhorar 
a sua condição humana, 
ensinando-lhe o caminho 
para encontrar o equilíbrio 
e crescimento necessários 
para uma vida harmonio-
sa e feliz”, podemos ler na 
apresentação do editor. 

Esta ação, apesar de sim-
ples, foi efetiva, permitindo 
a identificação imediata 
dos títulos e captando a 
atenção de quem passou 
pelas lojas e deu de caras 
com os stand-up’s.

A Plot, editora da Saber 
Viver, a revista que adequa 
as tendências ao mundo 
real e apoia as mulheres nas 
suas escolhas e necessida-
des, está constantemente a 
pensar em formas diferen-
tes de captar novos leitores.

Por isso mesmo, de 22 
de março até ao dia 13 de 
maio, a conceituada editora 
voltou a juntar-se à VASP-

-TMK e colocou a última 
edição da Saber Viver em 
parasitas estrategicamente 
espalhados por 50 pontos 
de venda da rede tradicio-
nal. 

Esta combinação planea-
da de esforços criou uma 
dinâmica diferente nas lojas 
e resultou num incremento 
de vendas da publicação da 
Plot.

ZENELLY CONQUISTA 
MERCADO 
A editora voltou a apostar numa ação 
para destacar três publicações suas.

SABER VIVER  
COM ESTILO 
A Saber Viver continua a cativar clientes 
e a marcar pela diferença.
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antes& 
depois

UMA NOVA LOJA
Quatro sócios fizeram renascer uma 
antiga papelaria, no Barreiro, e o 
resultado foi este...

Em janeiro deste ano, 
Filipe Fonseca, 36 anos, 
Maria de Lurdes Fonseca, 
58 anos, Manuel Fonseca, 
57 anos, e Célia Valido, 36 
anos, abriram a Trevictor, 
Vila Chã, no Barreiro.

Segundo a sócia ge-
rente, Célia Valido, não foi 
fácil encontrarem um es-
paço que reunisse todas 
as condições necessárias. 
“Depois de muito pro-
curarmos, falaram-nos 
nesta loja, fechada há 12 
anos”, explica a agente, 
acrescentando que acha-
ram logo que “era o espa-
ço que precisavam”.

Recorrendo à solução 
da VASP, ao KIOS store, 
e a outros fornecedores 

de móveis, os sócios, que 
nunca tinham trabalha-
do neste ramo, “cons-
truíram uma nova loja”, 
à medida do que tinham 
idealizado. E assim nasce 
a Trevictor, um ponto de 
venda dividido em três 
áreas: retrosaria, papela-
ria e ofertas. 

“Deitamos tudo para 
o lixo e fizemos uma 
nova loja, em 50 metros 
quadrados, optando por 
tons brancos tanto nas 
paredes como nas ma-
deiras, e construindo um 
teto falso para dar mais 
charme ao espaço”, reve-
la a empresária.

Segundo Célia Vali-
do, “tínhamos que ter 
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uma oferta abrangente, 
porque hoje em dia um 
negócio não sobrevive 
apenas com um produto”. 
Assim, dois terços do es-
paço está ocupado pelos 
produtos de retrosaria. 
“Era um sonho antigo e 
conseguimos concretizá-
-lo”, explica.

Neste espaço é fácil de 
se perceber que há uma 
oferta diversificada, cujas 
barreiras se complemen-
tam e equilibram. Do 
lado oposto à retrosaria 
estão os gifts e as publi-
cações. Ao centro da loja, 
encontram-se os artigos 
de papelaria e os utilitá-
rios.

Satisfeitos com o pro-
jeto e com o resultado da 
remodelação, os quatro 
sócios têm consciência 
de que a imagem é fun-
damental para chamar 
clientela. “Desde sempre 
estivemos conscientes de 
que era preciso apostar 
na decoração”, acrescenta 
Célia Valido.

Sobre os clientes, a 
agente revela que a sua 
loja é visitada maioritaria-
mente por mulheres, de 
todas as idades. “Talvez 
pelos produtos que ven-
demos”, que vão desde 
as malas, à bijuteria, aos 
perfumes, aos artigos de 
decoração e aos produ-
tos de retrosaria. “Mas 
também temos clientes 
do sexo masculino que 
compram publicações do 
seu segmento e tabaco”, 
remata Célia Valido.
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emfoco
VISCONDE CRIA REDE
Em Estarreja há dois pontos de venda a dar cartas, 
através da inovação e da expansão do negócio.

João Aguiar, 30 anos, e 
Sandra Aguiar, 28 anos, são 
o casal responsável pelos 
pontos de venda Visconde, 
há 4 anos. Falamos da loja 
localizada na avenida da 
estação e no quiosque co-
nhecido por “estar no meio 
da cidade”, começa por di-
zer o agente. 

Para além dos dois pon-
tos de venda, o casal assu-
me, ainda, a distribuição de 
publicações e raspadinhas 
em outros três locais (dois 
supermercados e um clube 
de futebol).

Cientes de que “a aposta 

na imagem é fundamental”, 
João e Sandra decidiram 
remodelar os dois espaços 
recentemente, mas estas 
não foram as únicas alte-
rações que decidiram fazer 
nos seus negócios. 

Constituído por uma 
equipa de três pessoas, in-
cluindo o casal de sócios, 
o Visconde, atualmente, 
está a aceitar estagiários na 
área de design e marketing. 
Tudo isto, porque os agen-
tes resolveram aderir à so-
lução de impressão que a 
VASP oferece, o KIOS print, 
e começaram a apostar na 

impressão de brindes, telas, 
flyers, cartazes, etiquetas, 
cartões de visita, etc. 

Segundo o agente, este 
“foi um investimento im-
portante” para o cresci-
mento dos dois pontos de 
venda. No quiosque do 
centro da cidade, como o 
que se vende mais são as 
publicações, o tabaco e as 
raspadinhas, o serviço de 
fotocópias acaba por ser 
“mais simples e rápido”, 
contou o agente, frisando 
que as pessoas que por 
lá passam de automóvel 
“muitas vezes nem chegam 

a desligar o motor”.
Já na loja, como há mais 

espaço, para além das pu-
blicações e das raspadi-
nhas, os agentes têm apos-
tado muito em trabalhos 
com outras empresas, que 
permitem explorar todas as 
vantagens e funcionalida-
des do KIOS print.

Quando questionados 
sobre o segredo para o su-
cesso do seu negócio, os 
agentes garantiram que 
o importante é estarem 
sempre atentos às necessi-
dades dos clientes e inovar 
constantemente.
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DIVERSIFICAR PARA 
SATISFAZER
A diversificação de portfólio 
de artigos para venda e o 
apetrechamento tecnológico tem 
sido a grande aposta desta loja.

Vítor Silva, 54 anos, ex-
-construtor civil, e Luísa 
Silva, 51, ex-administrativa, 
abriram, há quase 2 anos, 
a Delícias do Cruzeiro, uma 
mercearia com cafetaria, 
que também vende revistas 
e jornais, entre outros pro-
dutos.

Situada em Odivelas, na 
Urbanização Colinas do Cru-
zeiro, próxima do pavilhão 
multiusos, a loja está aberta AF_Familia_CabinePeq_170x120.pdf   1   26-05-2015   12:58:14

todos os dias. “Somos qua-
tro pessoas preparadas para 
agradar os clientes”, começa 
por revelar Vítor Silva, que 
nunca tinha trabalhado na 
área das publicações. No 
entanto, a sua inexperiência 
neste mercado não o assus-
tou. “Decidimos arriscar. Eu 
e a minha cunhada”, acres-
centa.

Além da mercearia, da ca-
fetaria e da esplanada exte-

rior, o agente explica que o 
objetivo também passa por 
apostarem nos jogos. 

“Neste momento, já te-
mos Multibanco e procura-
mos trazer o que os clientes 
pedem. Por exemplo, re-
centemente optámos por 
lançar os pães com cereais, 
porque era um dos produ-
tos que mais nos sugeriam”, 
revelou. 

Neste espaço, a dinâmi-

ca está instalada e muitos 
clientes compram a fruta e 
os legumes e aproveitam 
para ler uma publicação en-
quanto tomam café.

De acordo com Vítor Sil-
va, “todo o investimento fei-
to tem tido retorno”, desde a 
tecnologia aos equipamen-
tos. Ou seja ”o saldo destes 
quase três anos é positivo, 
senão já não estávamos 
abertos”, remata o agente.

21
Quiosque 62 

2015



emfoco
A CONVENIÊNCIA DA LISTA DIÁRIA 
Situada na Estrada Monumental, a loja junta o conceito de 
tabacaria ao de mercearia e café, dispondo de um leque 
alargado de produtos para atrair e agradar os clientes.

Abriu há quatro anos como uma 
tabacaria normal, no número 456 
H, do Edifício Monumental. Jornais, 
revistas e tabaco eram os produtos 
em destaque na loja do senhor João 
Sousa, que após vários anos como 
imigrante, passando por diversos 
países, resolveu regressar à sua ter-
ra e apostar neste novo negócio.

Passados dois anos, percebeu a 
necessidade de reinventar o con-
ceito. Embora localizada na sem-
pre movimentada Estrada Monu-
mental, era preciso algo mais, para 
melhorar o negócio. Então, a Lista 
Diária passou a funcionar também 
como uma pequena mercearia. 

Expandiu o negócio, aumentou 
e variou a oferta e, como conse-
quência, ganhou mais clientes. 
“Funcionamos aqui como uma loja 
de conveniência e notamos que o 
cliente fica satisfeito, porque tem 
mais alternativas, quando vem bus-
car o jornal. Há sempre algum pro-
duto de mercearia que se lembram 
de comprar e dá jeito ter opções”, 
explicou o proprietário, que numa 
ótica de reinventar o seu negócio, 
não ficou por aqui: “Depois, veio 
também a oferta do café. Adquiri-
mos o equipamento e achamos que 
era conveniente juntar tudo, para 
atrair mais pessoas”.

Os clientes regulares ganharam 
o hábito de tomar a bica matinal, 
comprar o jornal e até levar alguma 
coisa que esteja a faltar em casa. Ao 
fim do dia, também é habitual, para 
os moradores da zona, passarem na 
Lista Diária para levar aquele ingre-
diente que está a faltar para o jan-
tar e que está ali tão perto, na loja 

do senhor João. “Já conheço muitas 
pessoas por aqui, ficam um pouco 
a conversar, enquanto bebem o 
seu café ou folheiam o jornal. Faz 
tudo parte de um bom serviço de 
atendimento que, também ajuda a 
fidelizar os clientes”, confessou, sa-
tisfeito.

Com a Praia Formosa tão perto, 
muitos veraneantes passam pela 
loja para comprar revistas, antes de 
se estenderem ao sol. Numa zona 
tipicamente turística, os estrangei-
ros também não passam ao lado da 
Lista Diária. A loja dispõe de alguns 
souvenirs para que os turistas pos-
sam levar uma lembrança da Ma-

deira para casa. “Além disso, muitos 
passam por cá para comprar algu-
ma coisa da mercearia, leite, pão, 
queijos, vinhos, cerveja”, informou 
João Sousa.

O carregamento de viagens do 
transporte público é outro serviço 
disponível na loja. Segundo o pro-
prietário, ajuda a dinamizar o negó-
cio: “Uma vez mais, contribui para 
atrair clientes. Tem a paragem de 
autocarro mesmo em frente, mui-
tas pessoas passam por aqui para 
carregar o Giro e podem comprar 
alguma coisa ou beber um café, en-
quanto esperam pelo transporte”, 
concluiu.
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dicas
KIOS PRINT

LIMPEZA DE RESÍDUOS
Se os trabalhos de impressão apresentarem imperfeições, detritos ou manchas, 
poderá resolver o problema rapidamente. Basta efetuar os seguintes passos:

NOTA: Este procedimen-
to é apenas aplicável à 
impressora Konica Mi-
nolta da Solução Avan-
çada.

Depois deste proces-
so, caso continue com 
problemas de impres-
são, deverá contatar a 
linha técnica KIOS.

Tenha boas impressões!

PASSO 1
Em primeiro lugar, é 
necessário desligar o 

equipamento.

PASSO 2
Deverá puxar a vareta 
correspondente a cada 

fusor. Este processo 
irá libertar os detritos 

acumulados.

PASSO 3
Ligue a impressora 

e feche a tampa.
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VANTAJOSO TANTO PARA OS PONTOS DE VENDA COMO 
PARA OS SEUS CLIENTES, A SOLUÇÃO KIOS EXPRESS 

FUNCIONA COMO A ALTERNATIVA IDEAL ÀS SOLUÇÕES 
TRADICIONAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS

A DISTRIBUIÇÃO 
EXPRESSO NA SUA LOJA

dossier



A DISTRIBUIÇÃO EXPRESSO NA SUA LOJA
dossier

A distribuição expresso 
de encomendas chegou à 
sua loja. A partir de agora, 
ao aderir à solução KIOS 
express, os seus clientes já 
podem enviar, recolher e/
ou devolver encomendas a 
partir do seu ponto de ven-
da.

Tire proveito do conheci-
m e n t o e do 

apoio da VASP para enfren-
tar melhor os desafios do 
seu negócio, aproveitando 
as oportunidades criadas 
pelo comércio eletrónico. 

O seu sucesso é a nossa 
principal prioridade, por 
isso mesmo, procuramos es-
tar sempre atentos às opor-
tunidades que surgem no 
mercado. Todas as nossas 
soluções KIOS foram criadas 
com o objetivo de poten-
ciar o crescimento do seu 
negócio, -fidelizar os seus 
clientes e contribuir para a 
melhoria da produtividade 
do seu ponto de venda. 

O KIOS express é um bom 
exemplo disso, pois é van-
tajoso tanto para si como 
para os seus clientes. Esta 

REQUISITOS PARA 
TER O KIOS EXPRESS 

NA SUA LOJA:
- Espaço disponível;
- Localização central;

- Ligação à internet.

solução de negócio da VASP 
Expresso garante serviços 
de recolha, envio e devolu-
ção de encomendas, que se 
distinguem das demais por 
serem rápidos, seguros e 
cómodos.

VANTAGENS 
PARA OS 
PONTOS DE 
VENDA

Este modelo de distribui-
ção de encomendas, através 
da realização de serviços 
de recolha, envio e devolu-
ção em pontos de venda, 
tem registado um grande 
crescimento em inúmeros 

países, nos últimos tempos. 
Ciente disso mesmo, a VASP 
decidiu apostar nesta nova 
forma de distribuição para 
ajudar a sua rede de pontos 
de venda, atualmente com-
posta por cerca de 600 pon-
tos, onde os serviços KIOS 
express já estão disponíveis, 
para ajudá-lo a inovar e a 
garantir a sustentabilidade 
do seu negócio. 

O aumento de tráfego na 
loja. As boas margens de lu-
cro. O aumento das vendas 
cruzadas, visível nos cerca 
de 30% dos clientes que 
acabam por comprar outros 
produtos. A ausência de in-
vestimento inicial e o facto 
de o material promocional 
ser realizado pela VASP e 
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AS VANTAGENS DO  
KIOS EXPRESS PARA 
OS SEUS CLIENTES:

RAPIDEZ
Rececione as encomendas dos seus 

clientes e garanta a entrega das mes-
mas em 2-3 dias úteis, em Portugal 
continental, e em 3-4 dias úteis, nas 
ilhas.

COMODIDADE
O seu ponto de venda é o local mais in-

dicado para os seus clientes enviarem e re-
ceberem encomendas, porque não tem filas de 
espera e detém horários alargados, que incluem 
fins-de-semana e/ou feriados.

PROXIMIDADE
Atualmente temos mais de 600 pontos @KIOS, 

pelo que os seus clientes têm uma vasta opção 
de escolha para fazer os envios e as recolhas das 
encomendas.

TRACEABILIDADE
Com o nosso serviço, os seus clientes têm a 

possibilidade de acompanhar, em tempo real, o 
estado das encomendas/entregas via interface 
web ou mobile.

pelos seus parceiros, foram 
apenas algumas das vanta-
gens que levaram Fernando 
Santos, de 40 anos, a que-
rer ser o primeiro ponto de 
venda a utilizar este serviço 
da VASP Expresso.

Segundo o proprietá-
rio da papelaria Curiosas 
Aventuras, em Matosinhos, 
o “balanço tem sido muito 
positivo. Este serviço rápido 
e eficaz tem tudo para resul-
tar, porque garante maior 
oferta aos meus clientes e 
traz maiores benefícios para 
o meu ponto de venda”. No 
entanto, e apesar de ser 
um serviço vantajoso, Fer-
nando Santos acredita que, 

“para conseguir rentabilizá-
-lo e captar mais clientes, é 
necessário divulgá-lo bas-
tante”. E é isso que tem feito 
junto dos seus clientes.

Com o passar do tempo, 
houve mais agentes que 
se aperceberam das mais-
-valias que este serviço traz 
para os seus pontos de ven-
da e os resultados não se 
fizeram esperar. 

“O feedback dos nossos 
pontos de venda KIOS tem 
sido positivo. Nota-se que 
o mercado procura este 
tipo de soluções, tanto para 
clientes empresas como 
para particulares, e, apesar 
de ainda não termos mui-
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dossier A DISTRIBUIÇÃO 
EXPRESSO NA SUA LOJA

tas encomendas na rede KIOS, esta-
mos a trabalhar no sentido de incre-
mentar esse número de transações”, 
começa por contar o diretor da VASP 
Expresso, Rui Marques dos Santos, 
acrescentando: “Em relação aos clien-
tes, temos orgulho em afirmar que, até 
hoje, ainda não perdemos nenhum da 
área Expresso, algo que demonstra 
que temos feito um bom trabalho e 
que estamos no caminho certo. Es-
tes e outros fatores só nos dão alento 
para continuar a melhorar a qualidade 
do serviço que prestamos aos nossos 
clientes, dia após dia”.  

ENVIOS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

Se para efetuar envios nacionais, 
este serviço é assegurado na íntegra 
pela VASP Expresso, para os envios in-
ternacionais urgentes, esta subsidiária 
da VASP conta com uma parceria de 
peso, a DHL Express.

A partir de agora, os clientes que 
queiram efetuar envios para todo o 
mundo, por via aérea, poderão dirigir-
-se ao seu ponto de venda KIOS para 
entregar as encomendas, que serão 
posteriormente encaminhadas para 
o seu destino final, através da rede 
internacional da DHL Express. Todo o 
processo será extremamente rápido 
e seguro, baseado em soluções tec-
nológicas avançadas, que permitem 
o acompanhamento permanente do 
estado dos envios via interface web e/
ou mobile.

“Esta parceria surge da necessida-
de que sentimos em alargar o nosso 
portefólio de serviços. Tínhamos co-
nhecimento que muitos clientes finais 
queriam fazer envios para o estran-
geiro, para familiares e amigos. Nesse 
sentido, e dado que já existia uma forte 

relação comercial com a DHL, foi fácil 
escolher o parceiro e, em conjunto, 
potenciar o envio de encomendas 
internacionais, através da nossa rede 
KIOS”, revelou o diretor da VASP Ex-
presso.

DÊ UMA NOVA VIDA AO 
SEU NEGÓCIO

Tal como já referimos anteriormen-
te, o comércio eletrónico tem regista-
do um crescimento exponencial nos 
últimos anos. O desafio de um ponto 
de venda tradicional passa por adap-
tar-se a esta realidade e ir garantindo 
que nenhuma oportunidade de ven-
da é desperdiçada. 

Sabemos que todo o negócio tem 
os seus ciclos. Por isso, se quiser con-
tinuar a crescer, deverá apostar em 
novas soluções de futuro, como o 
KIOS express, um serviço da VASP que 
se adapta ao estilo de vida dos seus 
clientes e dá-lhes total liberdade de 
escolha.

Aposte no futuro, fidelize novos 
clientes e tire o máximo partido desta 
fonte de receita adicional que criámos 
para si.

Para mais   
informações 

contacte-nos através
do telefone 214337026  

ou do email  
agentes.kios@vasp.pt
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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 liga-
ção 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

€170

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

€75*

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 SI!

Mais informações 
através de 

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

* IVA incluído.
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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
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

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



 

 

promoções
produtos diversos

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

A promoção é limitada ao stock existente.

EXPOSITORES CHUPA CHUPS / MENTOS

PROMOÇÃO TINTEIROS HP
Pack três embalagens de tinteiros HP 301Xl Preto

13529 
Roda Best of  
Chupa Chups  

sabores variados

€28,00

13608 
Tubo Best of  

Chupa Chups  
sabores variados

€15,00

13610 
Pack Espiga 

Mentos Rainbow
sabores variados

€23,00

13609
Pack Espiga 

Mentos Choco

€31,50

610032-00 
Pack três tinteiros 

HP 301XL Preto

€58,60
€61.68
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Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal.
Encomendas através de contactcenter@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7001.


