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É usual dizer-se que é através das nossas experiências 
que aprendemos a apreciar a vida que vivemos. E são as 
experiências mais marcantes aquelas que a nossa memória 
retém para o futuro (sejam elas positivas ou negativas). Tive 
um professor de Direito Comercial que definia as suas aulas 
como experiências de interação com os alunos, sendo o seu 
objetivo causar-nos uma forte impressão para que nos re-
cordássemos mais tarde de tudo o que nos tinha sido trans-
mitido ao longo das suas aulas. Confesso que nem sempre 
as aulas foram agradáveis pois o dito professor costumava 
constantemente por à prova os nossos conhecimentos em 
matérias de direito (que não são certamente a minha espe-
cialidade). A verdade é que ainda hoje, passados mais de 
vinte anos, me recordo de muitos dos ensinamentos adqui-
ridos ao longo dessas aulas de Direito Comercial.

Vêm estes pensamentos a propósito da necessidade cada 
vez maior de tornar as experiências de compra em algo 
emocionalmente positivo. Num mundo em que o comércio 
eletrónico ganha cada vez mais força, o que pode fazer a 
diferença para o comércio tradicional a retalho é a compo-

nente emocional da visita de um cliente a uma loja, ou seja, 
a sua experiência de compra. Para que essa experiência de 
compra seja positiva, não basta apenas a loja ter uma boa 
localização, um bom sortido de produtos ou que tenha 
uma decoração moderna, bonita e um ambiente agradável. 
É também muito importante proporcionar aos clientes um 
atendimento simpático, rápido e conhecedor. Mas porque a 
experiência de compra é sobretudo uma experiência emo-
cional, há ainda que apelar aos sentidos do comprador atra-
vés do desenvolvimento de ações promocionais e de mer-
chandising na loja que estimulem o seu desejo de compra. 
Nesta edição da revista Quiosque, elaborámos um dossier 
que reforça a importância para o negócio dos pontos de 
venda de publicações de desenvolverem ações promocio-
nais nas suas lojas e que dá algumas “dicas” sobre as formas 
de as implementar. Queremos desta forma contribuir para 
tornar as “experiências de compra” dos vossos clientes em 
momentos muito positivos e que possam ser recordados 
pelos mesmos em ocasiões de compra futuras.

Paulo Proença
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breves

A UNIÃO DE DOIS NEGÓCIOS
Na Pintar Palavras, em Odivelas, Paula e José Monteiro 

juntaram dois negócios para combater a crise.

40 ANOS DE ATIVIDADE
No Quiosque Bernardino, nas Caldas 
da Rainha, perduram boas memórias e 
relações familiares com os clientes.

Há cerca de nove anos, o casal 
começou com a atividade das artes 
decorativas num espaço que ser-
via de ateliê e de loja de venda de 
materiais decorativos. Mas um ano 
antes, marido e mulher já tinham 
“agarrado” o ponto de venda onde 
hoje concentram ambas as áreas de 
negócio. “Uma junção que aconte-
ceu há quatro anos, por causa da 
crise”, explica Paula Monteiro.

O gosto pelas artes decorativas 
já faz parte da  vida da agente há 
muitos anos. “É a minha paixão”, 
confessa, acrescentando que, 
como também gosta “do mundo 
das revistas e das publicações”, re-
solveu aproveitar “estas duas áreas 
de negócio que se complementam, 
até porque sabia que apenas com 
as artes decorativas não tinha tão 
bons resultados. E assim com o ne-

gócio das publicações acaba por 
atrair clientes”.

Paula Monteiro defende, porém, 
que, se não fosse a crise voltava a 
separar os negócios, “nem que fos-
se num espaço maior”, porque o 
comportamento do cliente final é 
diferente e, por vezes, em 25 me-
tros quadrados, acaba por ter algu-
ma dificuldade em gerir a falta de 
espaço. 

No entanto, enquanto esse dia 
não chega, Paula Monteiro vai or-
ganizando workshops, vendendo 
materiais (telas, tintas, tecidos, 
pincéis, entre outros acessórios) e 
peças já finalizadas. “Apesar de ter 
pouco espaço para expor, os meus 
clientes, que são maioritariamente 
mães, madrinhas, tias, já me conhe-
cem e confiam em mim e no meu 
trabalho”, remata a agente.

Instalado no centro histórico das Caldas da Rainha, mesmo 
na Praça da Fruta, Américo Bernardino, de 67 anos, ainda 
hoje se orgulha de ter conseguido convencer a Câmara 
Municipal a aprovar o projeto para dar um “novo ar” ao seu 
ponto de venda, há 30 anos. “O meu quiosque é dos ver-
dadeiros, inspirei-me naqueles que existem à beira-mar, na 
Foz do Arelho”, explica.  
Apesar de cada vez mais pensar na reforma, depois de 40 
anos de atividade, o agente fala dos seus clientes com bas-
tante carinho. “Já nos conhecemos há muitos anos”, conta. 
Pelo Quiosque Bernardino passam várias pessoas, todos os 
dias, “desde os velhotes do hospital às famílias que aqui fa-
zem compras na praça”. A relação é tão familiar que, de há 
uns anos para cá, o agente produz calendários e oferece aos 
seus clientes por altura do Natal.
Questionado sobre o negócio, sobretudo pela experiência 
acumulada, o empresário considera que “os tempos que 
atravessamos são difíceis, mas os jornais podiam ter notí-
cias mais inspiradoras e de índole cultural. Talvez assim se 
voltassem a vender mais”. 
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breves
COMUNICAR PARA ATRAIR
As lojas (R)vistas já são conhecidas por serem pontos de 
venda onde a raspadinha dá muito prémios.

Não basta acontecer, é preciso comunicar. Esta é o lema de Ângela e 
Manuela Teixeira, duas agentes que resolveram enviar um email mui-
to original para a VASP e para todos os clientes a anunciarem que um 
apostador tinha ganho um prémio no seu ponto de venda. 
É verdade, um dos seus clientes foi contemplado com o prémio de 
504.000,00 €. (3.000,00 € por mês durante 14 anos), depois de ter adqui-
rido um bilhete de Raspadinha Mega Pé-de-Meia, e as agentes acharam 
por bem partilhar a boa nova com o resto do mundo.
“Esta é uma preocupação que temos sempre, até porque ao comunicar-
mos cada vez que sai um prémio, sabemos que as vendas aumentam no 
dia a seguir”, confidenciaram.
Provenientes das áreas de economia e de relações internacionais, sem 
qualquer experiência no mercado das publicações, as duas sócias abri-
ram um ponto de venda, há quatro anos, no Jumbo de Famalicão, em 
plena crise, e outro em novembro do ano passado, no Bolama de Joane. 
“Esta foi a opção de negócio que encontrámos para podermos estar 
mais tempo com as nossas famílias que, por sinal, são ambas numero-
sas”, explica Ângela Teixeira. 
E até ao momento o saldo é bastante positivo. “Gostamos de pôr a mão 
na massa e, apesar do empenho dos nossos colaboradores, estamos sem-
pre à procura de novas ideias para incrementarmos vendas”, concluiu.

5
Quiosque 63 

2015



novidades

COLORINDO 
“23 QUADROS 
PARA DELICIAR”
Publicação dedicada às 
PME, Dedicada ao tema das 
pinturas florais para adultos, 
contém 23 desenhos para 
pintar e relaxar.

NOVA GENTE 
ESPECIAL DECORAÇÃO

COZINHAS
Novas tendências e os novos 
modelos, acessórios originais 
e eletrodoméstico de design 
arrojado. Mobiliário para todos 
os gostos, tendo sempre 
em conta a arrumação e 
organização da cozinha.

PALAVRAS 
CRUZADAS 
EXTRA QUIZ
Revista de passatempos 
dedicada a Quiz.

MULHER MODERNA - 
ESPECIAL COZINHA

MASSAS DE 
PASTELARIA
Nas 64 páginas que 
compõem esta revista poderá 
encontrar o passo a passo 
da confeção das seguintes 
massas: areada, folhada, 
brick, filo e quebrada.

NOVIAS DE 
PASSARELA
Com as tendências e marcas 
de maior relevo a nível 
internacional de Moda - 
Noivas.

F MAGAZINE
Dirigida a um público exigente 
e com gosto sofisticado, 
abordará temas relacionados 
com lifestyle, moda e artigos 
de luxo.

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:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
2 julho 2015

Arteterapia

Aperiódica

Adulto

7,00€

Junto às revistas 
de arteterapia

 
10 setembro 2015

Decoração

Anual

Adulto

3,50€

Junto às revistas 
de decoração.

 
2 julho 2015

Passatempos

Anual

Adulto

2,00€

Junto às revistas 
de passatempos.

 
10 setembro 2015

Culinária

Anual

Adulto

2,25€

Junto às revistas 
de culinária.

 
30 julho 2015

Moda de noivas

Semestral

Adulto

5,20€

Junto às revistas 
de noivas.

 
23 julho 2015

Lifestyle e moda

Trimestral

Adulto

7,90€

Junto às revistas 
de lifestyle e 
moda.

MINIONS PUZZLE ERASERS 3D
Saqueta com figuras dos Minions que se constroem 
como um puzzle. Caixa expositora com 24 saquetas.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

setembro 2015
Jogo/Brinquedo
Única
Infantil
2,99€
Balcão.
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novidades

NATIONAL GEOGRAPHIC 
EXTRA

HISTÓRIA
Reportagens  e  imagens  
espetaculares que permitem 
reviver o passado, com o rigor 
e qualidade da marca National 
Geographic.

OJE
Jornal semanal de economia 
e negócios, com informação 
em áreas temáticas, de banca, 
seguros, financiamento, 
imobiliário, mercados 
financeiros, ensino, recursos 
humanos, saúde, lusofonia e 
CPLP, desporto, entre outros.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO: 

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
17 julho 2015

Informação geral 
e científica

Trimestral

Adulto

5,95€

Junto à National 
Geographic

 
3 setembro 2015

Economia e 
negócios

Semanal

Adulto

1,00€

Junto aos jornais 
de economia e 
negócios.

O PODER 
DAS FRUTAS 
VERMELHAS
Toda a informação que 
necessita saber sobre as 
qualidades e utilizações 
das frutas vermelhas para 
melhorar a sua saúde, 
proteger o coração e o cérebro.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
7 julho 2015

Saúde e bem estar

Única

Adulto

2,70€

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

SOL
Jornal semanal de informação geral. Disponível todas as 
6as feiras, um semanário de prestígio, dirigido por José 
António Saraiva.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

18 setembro 2015
Informação geral
Semanal
Adulto
€2,20
Junto aos jornais generalistas

PLANTAS 
MEDICINAIS
A publicação aborda temas de 
saúde, prevenção de doenças, 
indicações e curiosidades 
sobre as Plantas Medicinais.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
11 julho 2015

Saúde e bem estar

Única

Adulto

2,90€

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

PAPA 
FRANCISCO
Nesta edição única pode 
conhecer melhor a família, 
a infância, o percurso e o 
caráter de um homem igual 
a si próprio na sua caminhada. 

EPICUR
Nova EPICUR que apresenta 
novos conteúdos e foi 
completamente reestruturada 
- mais dinâmica, mais 
luxuosa, mais atual, mais 
prazerosa, enfim, mais 
epicurista. 

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO: 

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
6 agosto 2015

Religião

Única

Adulto

2,30€

Junto às revistas 
de religião.

 
21 setembro 2015

Enologia/Lifestyle 
Gastronomia

Trimestral

Adulto

6,00€

Junto às revistas 
de lifestyle.
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iniciativas

CARAS 
VISÃO 
EXPRESSO

SÉRIE  
DOWNTON ABBEY 
 5ª TEMPORADA
Nova temporada da série de 
grande sucesso Downton 
Abbey, em 3 DVDs.

PACK VISÃO

SAPIENS 
DESAFIA O 
CONHECIMENTO
6 livros para testar o 
conhecimento sobre vários 
temas diferentes, de uma 
forma prática e divertida.

TV MAIS 
TELENOVELAS

RELÓGIOS 
CALGARY
6 relógios de homem que 
poderão ser adquiridos com a 
TV Mais e a Telenovelas.

CORREIO DA MANHÃ

CARTAS 
VINTAGE
5 jogos de cartas Majora.

CARAS 
VISÃO 
EXPRESSO

DVD  
MUNDO 
JURÁSSICO
DVD do filme “Mundo 
Jurássico”, um grande 
sucesso recente nos cinemas.

VISÃO 
EXPRESSO

BBC ENGLISH 
WORLD NEWS
Curso de Inglês Multimédia 
em 10 volumes. Cada volume 
é composto por um livro e um 
acesso on-line.

CORREIO DA MANHÃ  
TV GUIA

OS MEUS  
ANIMAIS DO 
ZOO
60 livros didáticos com oferta 
de bonecos.

EXPRESSO

OBRA 
ESSENCIAL DE 
FERNANDO 
PESSOA
Reputados especialistas 
reuniram, a pedido do 
Expresso, a essencial obra do 
mais genial poeta do Séc. XX.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:

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:

14 outubro 2015

31 outubro 2015

TV/Séries

Semanal

Todos

5,95€

Junto da Caras, 
Visão ou 
Expresso

3 setembro 2015

8 outubro 2015

Cultura

Semanal

Todos

4,50€

Com a Visão

16 setembro 2015

30 setembro 2015

Acessórios

Semanal

Adulto

8,95€

Junto da TV Mais 
ou da Telenovelas

4 outubro 2015

1 novembro 2015

Brinquedo

Semanal

Todos

1,10€

Junto ao Correio 
da Manhã

7 outubro 2015 

Cinema

One shot

Todos

12,95€

Junto da Caras, 
Visão ou 
Expresso

17 setembro 2015

19 novembro 2015

Ensino/Cultura

Semanal

Todos

9,90€

Junto à Visão e 
Expresso

12 setembro 2015

30 outubro 2016

Brinquedo

Semanal

Infantil/Juvenil

2,95€ - 1a entrega 
promocional 
7,95€ - seguintes

Junto ao Correio 
da Manhã e TV 
Guia

19 setembro 2015

14 novembro 2015

Literatura/Poesia

Semanal

Adulto

OFERTA

Junto ao Expresso

Mais informações
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OS JOGOS DA SUA INFA
^

NCIA 
MAIS ACTUAIS DO QUE NUNCA.
Ainda se lembra dos jogos clássicos 
Burro Preto, 7 Famílias, Casais Portugueses, 
Quartetos Rimados e Animais? 
Não perca um novo jogo, todas as semanas, 
com o seu Correio da Manhã.

1,10€
na compra 
do jornal

Aos domingos.Aos domingos.
A partir de 4 de outubro.A partir de 4 de outubro.

Autonomia ilimitada  Tecnologia touch  Multijogador 
Sem fios  Portátil  Design ultrafino

Burro Preto 
domingo, 4 de outubro

7 Famílias 
domingo, 11 de outubro

Casais Portugueses 
domingo, 18 de outubro

Quartetos Rimados 
domingo, 25 de outubro

Animais 
domingo, 1 de novembro

CM 257x160mmCartas.indd   1 23/07/15   17:48
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O ano de 2009 ficou na 
história com a criação da 
Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos. Segundo 
António Araújo, diretor de 
publicações da Fundação, 
“o balanço é claramente 
positivo”. A FFMS é hoje 
conhecida como uma das 
principais fundações por-
tuguesas. Este trabalho, 
desenvolvido por uma 
equipa de poucas pessoas, 
extremamente dinâmicas e 
profissionais, corresponde 
à missão de serviço público 
da Fundação. “Hoje milha-
res de pessoas consultam a 
Pordata, compram os nos-
sos livros, visitam os nossos 
portais, participam nas ini-
ciativas que promovemos”.  
E tudo isto, segundo o edi-
tor, “foi feito sem gastar um 
cêntimo do dinheiro dos 
contribuintes, uma vez que 
de acordo com os termos 
dos seus estatutos, a Fun-
dação não pode receber 
subsídios do Estado”.  

A FFMS optou, desde 

sempre, pela publicação de 
trabalhos que contribuem 
para o desenvolvimento 
da sociedade, o reforço dos 
direitos dos cidadãos e a 
melhoria das instituições 
públicas. “Sentimos que 
essas são áreas essen-
ciais para uma cidada-
nia mais esclarecida e 
informada”, avança o 
responsável. E tam-
bém são áreas onde 
a falta de informação 
de qualidade e de co-
nhecimento objetivo 
é, sem dúvida, “mais 
notória”. Os portugue-
ses aderiram entusiasti-
camente a esta proposta e, 
por isso mesmo, segundo 
António Araújo “este é tam-
bém um desafio para uma 
cidadania mais ativa”. 

Estudos, trabalhos de 
investigação e outras ini-
ciativas, como a revista XXI 
Ter Opinião, fazem parte 
dos projetos da FFMS que 
tenciona publicar outros 
trabalhos relacionados 

destaque
FFMS CONSAGRADA PELAS 
SUAS PUBLICAÇÕES 
A Fundação Francisco Manuel dos Santos 
(FFMS) optou, desde sempre, pela publicação 
de trabalhos que contribuem para o  
desenvolvimento da sociedade.  
Exemplo disso é a revista XXI Ter Opinião.
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XXI TER OPINIÃO 

A Revista XXI começou por ser um 
anuário publicado pela FFMS. A ins-
tituição lançou o primeiro número 
em 2012, “Dias inquietos”. Nos três 
primeiros anos a direção da XXI foi 
de José Manuel Fernandes, que se 
mantém como membro do conse-
lho editorial da revista. Nessa altu-
ra, destacava que um dos objetivos 
desse projeto editorial da FFMS era 
o de “ajudar os leitores a refletir, a 
pensar”. 

Seguiu-se uma segunda edição, 
em 2013, intitulada “Adeus liber-
dade. Viva a liberdade!”. Em 2014, a 
fundação dedicou o terceiro núme-
ro da revista ao tema “Os caminhos 

da Europa”.
Em 2015, a publicação da Revis-

ta XXI – Ter Opinião passou a ser 
semestral. A primeira edição deste 
ano (o quarto número) foi lançada 
a 22 de janeiro e era dedicada ao 
tema “a cidade” (“Isto é a cidade”). 
Menos de seis meses depois, a fun-
dação publicou mais um número: 
uma nova edição, sem medo de 
“pisar o risco”. Sendo uma revista 
com caraterísticas únicas no merca-
do, a XXI Ter Opinião é apresentada 
pela Fundação como uma revista 
semestral de opinião e debate. O 
objetivo é olhar com algum distan-
ciamento para os principais pro-

blemas que moldam a sociedade 
contemporânea, num projeto pen-
sado para ser colecionável (ou seja, 
lido e guardado) e abrir novas pers-
petivas sobre o tempo que aí vem. 

Todas as edições têm sido promo-
vidas através de ações de visibilida-
de nos pontos de venda, de norte 
a sul do país. Ciente de que estas 
campanhas, especialmente pensa-
das em torno do lançamento, têm 
sido uma aposta ganha, a Fundação 
Manuel dos Santos tem conquista-
do um conjunto de leitores fiéis, que 
seguem os temas, estudos e ensaios 
de opinião publicados em cada 
edição da XXI Ter Opinião. 

com a comunidade. “Ques-
tões como a política exter-
na ou o impacto das novas 
tecnologias, a qualidade da 
democracia, a vivência nas 
cidades ou o mundo rural 
estão no topo das nossas 
prioridades de 2016”, avan-
ça o responsável. 

A NOVA  
REVISTA XXI

A XXI Ter Opinião che-
gou às bancas em janeiro 
último “com uma nova 
cara”. Mas não se tratou de 
um relançamento propria-
mente dito. O novo diretor, 
António José Teixeira, de-
senvolveu um projeto de 
revista semestral, dando 
continuidade ao trabalho 
excecional do seu anteces-
sor, José Manuel Fernandes. 
“Há linhas de continuidade 
e de inovação: no grafismo, 
claro, e também nos con-
teúdos.  Mas a preocupação 

pela qualidade é a mesma, 
como facilmente concluirá 
quem ler todos os números 
da XXI”, reafirma António 
Araújo. 

Tendo em conta que esta 
é uma revista de nicho, os 
resultados das vendas da 
revista, desde a entrada 
do novo diretor, em janei-
ro, são animadores, apesar 
de não existirem números 
finais. “Aliás, à semelhança 
dos anteriores, a XXI é uma 
revista de grande qualida-
de, que aborda vários te-
mas, de forma aprofunda-
da, mas não é uma revista 
para elites. Os números de 
vendas comprovam-no”. 

A propósito de outros 
planos para a revista XXI Ter 
Opinião, o diretor de publi-
cações da Fundação revela 
que há sempre novas inicia-
tivas. “É um defeito nosso… 
esperemos que tenham a 
mesma adesão daquelas 
que realizámos até agora!”
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Ano após ano, a VASP e os 
seus editores deslocam-se às 
praias mais concorridas da costa 
portuguesa e apostam na colocação 
de uma bicicleta e de um promotor, com 
o intuito de potenciar o aumento das ven-
das das publicações.  

Este é já o 8.º ano consecutivo em que as 
bikes saem à rua e dão uma nova vida não 
só aos pontos de venda que participam na 
ação, como também aos locais onde circu-
lam. 

À semelhança das edições anteriores, 
das dezenas de candidaturas recebidas 
este ano, foram selecionados 25 agentes 
para ficarem responsáveis por colocar as 
suas bikes a circular de norte a sul do país, 
incluindo a Ilha da Madeira. 

Inicialmente estava previsto que a cam-
panha se realizasse apenas de 13 de julho 
a 31 de agosto. No entanto, a aceitação 
dos clientes foi tão positiva que a maioria 
dos pontos de venda pediu para prolongar 
a ação por mais uma ou duas semanas.

No final da ação fica o sentimento de 
missão cumprida, pois, uma vez mais, con-
seguimos criar maior proximidade com os 
clientes e incrementar as vendas das publi-
cações.

VENDAS 
SOBRE 
RODAS 
Mais uma vez, as bikes 
levaram jornais e revistas 
às praias portuguesas, 
cativando clientes 
nas principais zonas 
balneares.

Mesmo nas 
zonas balneares, 

as publicações 
estão sempre 

perto dos 
clientes.
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A Okupamente, que opera no 
mercado desde 2011, não para de 
apostar em ações para promover 
os seus títulos e aumentar as suas 
vendas.

A editora voltou a contar com a 
ajuda de mais de uma centena de 
pontos de venda, espalhados pelo 
país, para promover as suas publica-
ções Color Zen e Edições de Agos-
to. E a aceitação não podia ter sido 
melhor.

A estratégia passou pelo recurso 
a parasitas e a stand-ups, de forma a 
captar a atenção do potencial leitor. 

A primeira das duas ações, que 

a editora realizou em simultâneo 
com a VASP TMK, decorreu de 27 de 
julho a 17 de agosto e envolveu a 
colocação da revista Color Zen em 
100 parasitas. 

Na segunda ação, realizada de 3 
a 24 de agosto, foi a vez da Edições 
de Agosto captar as atenções dos 
clientes, tendo sido colocadas em 
100 stand-ups por todo o território 
nacional.  

Por último, e para dar maior des-
taque às suas publicações fora dos 
pontos de venda, o editor Okupa-
mente optou ainda por participar 
na ação das Bikes de verão 2015.

O editor International News Portugal voltou a aprovei-
tar o verão para realizar uma ação de promoção com os 
seus títulos franceses e mimar os seus clientes com alguns 
brindes. 

O primeiro passo foi identificar três dos agentes que 
mais vendem imprensa estrangeira, depois selecionaram-
-se três promotores… et voilà, a ação estava pronta a co-
meçar.

Assim, de 10 a 28 de agosto, todos os clientes que se 
deslocaram aos três pontos de venda, de Fafe, da Costa 
da Caparica e do Monte do Estoril, às terças e sextas-feiras, 
adquiriram os títulos franceses e receberam alguns brin-
des de oferta.

INOVAÇÃO NO SEU 
MELHOR

As recentes iniciativas promocionais da 
Okupamente comprovam, uma vez mais, que a 

inovação é um fator de diferenciação.

INP OFERECE BRINDES
O INP recorreu à ajuda de promotores e à 
oferta de brindes para destacar as suas 
publicações.
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Nesta era digital, onde a oferta é vasta e 

os utilizadores da Internet estão cada vez 
mais exigentes, por vezes, é extremamente 
complicado chegar ao público-alvo da for-
ma mais adequada. 

As publicações que retratam a temática 
digital, como a “Informática Fácil”, têm uma 
missão ainda mais complicada do que as 
generalistas, uma vez que têm a obrigação 
de ensinar os clientes a utilizarem correta-
mente todas as ferramentas e mecanismos 
digitais que temos disponíveis. 

Partindo deste princípio, o editor MR 
Edições E Publicações fez uma aposta es-
tratégica na disseminação deste seu título, 
recorrendo, para o efeito, ao apoio técnico 
e logístico oferecido pela vasta experiência 
da VASP TMK. 

O destaque dado à revista Informática 
Fácil envolveu a colocação da publicação 
em 50 parasitas, de 28 de agosto a 18 de 
Setembro. 

Esta ação destacou-se no canal tradicio-
nal e revelou-se bastante eficaz pela possi-
bilidade de divulgar a capa da publicação 
e captar a atenção de potenciais leitores.

A rede tradicional foi o 
canal escolhido pela Glo-
bal Media para realizar, em 
conjunto com a VASP TMK, 
uma ação com o Diário de 
Notícias. 

Com o objetivo de dina-
mizar a notoriedade das 
revistas e marcas do grupo, 
a ação consistiu na coloca-
ção de stoppers do Dário de 
Notícias, em 100 pontos de 
venda da rede tradicional, 
durante as férias de verão. 

Cientes de que esta é 

uma época de eleição, quer 
para os portugueses resi-
dentes, quer para os que 
visitam o país de origem 
neste período estival, a Glo-
bal Media capitalizou todas 
as atenções para este seu 
título centenário, de 14 de 
agosto a 4 de setembro.

O balanço final foi posi-
tivo, tendo em conta que 
esta campanha permitiu 
uma extensa disseminação 
da publicação e atingiu vá-
rios públicos-alvo. 

INFORMÁTICA FÁCIL  
EM PARASITAS 
MR Edições E Publicações aposta no destaque 
das suas capas.

DN  ENTRA EM AÇÃO
A Global Media apostou numa ação 
diferente para destacar o seu diário.
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Prevenir é Saber Viver 
parece ter sido o mote para 
uma das ações de promo-
ção que a Plot realizou com 
estas duas revistas bem co-
nhecidas do público portu-
guês. 

A editora uniu-se nova-
mente à VASP TMK, mas 
desta vez optou por fazer 
algo diferente e colocou as 
duas revistas em destaque, 
em simultâneo, nos mes-
mos pontos de venda.

De 29 de junho a 20 de 
julho, todos os clientes que 
entraram nos 50 pontos de 
venda da rede tradicional, 
estrategicamente selecio-
nados, não ficaram indife-

rentes às capas da Saber 
Viver e da Prevenir. 

Mas a Plot não parou 
por aqui. Para continuar a 
aumentar as vendas, desta 
vez só da Saber Viver, vol-
tou a realizar uma ação de 
parasitas, onde destacou a 
edição de agosto. Entre 22 
de julho e 12 de agosto, foi 
a vez desta publicação fe-
minina brilhar sozinha nos 
pontos de venda da rede 
tradicional.

Os objetivos destas ini-
ciativas passaram pelo au-
mento de vendas de ambas 
as publicações e pela cria-
ção de notoriedade para as 
suas insígnias.

SABER VIVER  E 
PREVENIR  
LADO A LADO
A editora Plot não para de inovar e desta 
vez promoveu, em simultâneo, as suas 
publicações Saber Viver e Prevenir.

 
A Saber Viver e a 

Prevenir realizaram 
uma ação em 

conjunto.
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Com o objetivo de incre-

mentar as vendas da revista 
semestral XXI Ter Opinião, a 
Fundação Francisco Manuel 
dos Santos voltou a apostar 
em ações de promoção de 
grande impacto, de forma a 
dinamizar a marca e captar 
a atenção de mais pessoas 
para a publicação.

Ao longo dos últimos me-
ses, a FFMS promoveu a 5ª. 
edição da consagrada revis-
ta,  através de ações que au-
mentaram a sua visibilidade 
não só nos pontos de venda 
tradicionais, como também 
em locais privilegiados.

Para além de ter apostado 
fortemente na ação das Bi-
kes de verão, publicitando a 
revista na lona e tendo duas 
frentes numa das prateleiras 
de maior destaque, a FFMS 
juntou-se também à VASP 
TMK para realizar outras duas 
ações.

De 12 a 25 de junho, a 

revista foi colocada em 50 
montras e destaques da rede 
de pontos de venda tradi-
cional. Mais prolongadas no 
tempo foram a ação de pa-
rasitas na rede tradicional e 
a de destaques na FNAC, que 
decorreram de 12 de junho a 
12 de julho. 

Para além disso, a Funda-
ção optou ainda por criar 
um novo expositor de desta-
que, que colocou em alguns 
pontos de venda, estrate-
gicamente escolhidos, para 
destacar a XXI Ter Opinião de 
forma permanente.

O balanço final destas ini-
ciativas concertadas entre a 
FFMS e a VASP TMK não po-
dia ser mais positivo. Ação 
após ação, as vendas vão 
aumentando e a XXI Ter Opi-
nião vai conquistan-
do o seu espaço e 
ganhando o re-
conhecimento 
dos leitores.

 XXI TER OPINIÃO  

EM TODAS AS FRENTES 
A Fundação Francisco Manuel dos Santos continua 
a apostar tudo na promoção da sua revista.

 

A XXI Ter Opinião 
apostou em todas 

as frentes.
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A Smart Cities, título dis-
tribuído pela Medialine, 
chegou, este verão, à sua 
6ª edição. Com um núme-
ro crescente de leitores, a 
publicação viu, neste pe-
ríodo tradicional das férias, 
mais uma oportunidade 
para ativar o interesse da 
mesma junto aos leitores 
aficionados pela temática 
“Cidades Inteligentes”. 

A ação, que decorreu, no 
período de 13 de junho a 6 
de julho, em vários pontos 
de venda da rede tradicio-
nal, consistiu na coloca-
ção da publicação em 50 

parasitas. Esta estratégia 
de chamada de atenção, 
apesar da sua simplicidade, 
tem-se revelado uma mais-
-valia para o crescimento 
do número de leitores.

Recorde-se que a Smart 
Cities é uma publicação 
bimestral dedicada ao 
tema das cidades inteli-
gentes sustentáveis, que 
aborda projetos, solu-
ções e tendências de tec-
nologias de informação, 
ambiente, energia, água, 
resíduos, inovação social, 
saúde, educação, urbanis-
mo e mobilidade.

Sempre preocupada em manter 
os seus leitores habituais e cativar 
novos, a Cofina opta constante-
mente por inovar e criar ações di-
nâmicas que aproximem os seus 
títulos do público. A conceituada 
empresa de media voltou a unir-
-se à VASP TMK para criar uma 
campanha de sensibilização para 
os leitores do Correio da Manhã.

Entre 28 de junho e 20 julho, 50 

pontos de venda da rede tradicio-
nal tiveram stoppers verticais nos 
seus pontos de venda.

Esta ação conjunta de esfor-
ços, que foi devidamente pla-
neada, resultou num incremen-
to de vendas da publicação, na 
consolidação do seu mercado de 
leitores e na criação de uma dinâ-
mica diferente nas lojas onde teve 
lugar.

SMART CITIES  
VOLTA A BRILHAR 
Uma vez mais o editor Medialine 

promoveu a sua revista.

CM  EM STOPPERS 
A Cofina apostou tudo numa 
campanha de stoppers para promover 
o diário português.
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Depois da nova imagem, 
um novo site.
A VASP está a criar um site dinâmico, prático e 
interativo, totalmente dedicado aos seus pontos 
de venda, onde encontrará tudo o que precisa.

KIOS: cada vez mais perto de si!

Brevemente disponível.
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INOVAR PARA CATIVAR
Com a ajuda da VASP, a pastelaria Majolie adquiriu novas 
prateleiras/escaparates e o espaço ficou como novo.

Em tempos difíceis, não 
adianta desistir e, mais im-
portante do que ter ideias, 
é fundamental concentrar 
esforços para concretizá-
-las. Neste contexto, ino-
var para cativar é uma das 
regras do proprietário da 
Pastelaria Majolie, o agente 
José Rodrigues, de 73 anos, 
que serve os moradores do 
Restelo com o seu fabrico 
próprio e não só. 

Para além da venda de 
bolos, a pastelaria Majolie 
funciona também como 
um ponto de venda de 

publicações, espaço de 60 
metros quadrados, situado 
à entrada do estabeleci-
mento que sofreu uma ver-
dadeira remodelação, em 
agosto de 2014.

“Com a ajuda da VASP, 
colocámos novas pratelei-
ras/escaparates e o espaço 
ficou como novo”, revela 
o agente, mostrando-se 
orgulhoso e confirmando 
que “era fundamental dar 
este passo”.

“Noventa e nove por 
cento dos nossos clientes 
são do bairro e estão ha-

bituados a vir comprar o 
seu jornal e/ou revista para 
usufruírem melhor do mo-
mento. Por isso mesmo, 
sentimos necessidade de 
remodelar este espaço”, 
explica o empresário, ga-
rantindo que esta foi uma 
aposta ganha. 

“É importante inovar 
para manter os clientes”, 
defende José Rodrigues, de 
73 anos, que começou por 
“tratar da contabilidade” da 
Majolie, em 1984. 

Depois de quatro anos 
como técnico de contas 

da casa, José Rodrigues 
foi convidado a ficar como 
contabilista, mas também 
como sócio. 

“Cheguei a esta casa há 
31 anos e hoje o negócio 
está nas mãos dos meus fi-
lhos, Miguel Rodrigues, 43 
anos, e Sónia Rodrigues, 36 
anos, que abdicaram das 
suas profissões para assu-
mirem a gestão da paste-
laria”, revela o agente, visi-
velmente orgulhoso pelo 
rumo que o seu negócio 
tem tido com o passar do 
tempo.

Para 
José 

Rodrigues “é 
importante inovar 

para manter os 
clientes.”
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APOSTAS DE SUCESSO
Chama-se Pirâmide de Sucesso e pertence a uma mulher de garra.

Há cerca de oito anos, 
Liliana Coelho, 38 anos, 
largou o seu trabalho no 
Pingo Doce e decidiu ad-
quirir um ponto de venda 
nas Mercês. “A escolha do 
local foi tomada com base 
na proximidade da esta-
ção de comboios”, explica, 
acrescentando que esta “é 
uma zona que tanto tem 
clientes habituais (ido-
sos), do bairro, como pas-
santes (jovens)”. 

Questionada sobre o 
motivo que a levou a op-
tar por este negócio, a em-
presária adiantou que o 
facto de gostar desta área 
e conhecer quem tivesse 
pontos de venda acabou 
por influenciá-la. “Não 
vim ao engano”, remata. 
E assim, ficou “fechada” a 
decisão de investir num 
espaço, com uma área de 
80 metros quadrados. 

Curiosamente, Liliana 
Coelho já foi proprietá-
ria de um outro ponto de 
venda. Mas por motivos 
pessoais, que nada tive-
ram a ver com a crise eco-
nómica que Portugal atra-
vessa,  a empresária ficou 
apenas com um. 

No início, a oferta do Pi-
râmide de Sucesso passa-
va apenas pelas revistas, 
jornais e tabaco, mas, um 
ano depois da abertura, a 
empresária tomou a deci-
são de oferecer uma gama 
de produtos mais diversi-
ficada. 

“Tendo em conta que o 
negócio estava a passar 
por uma fase menos boa, 
decidi apostar em brin-
des, artigos de perfumaria 
e livros escolares. Tudo 

isto, para incrementar as 
vendas“. E, segundo nos 
garantiu, não se arrepen-
de de ter tomado esta de-
cisão estratégica, porque 
nota mais movimento na 
sua loja. Por exemplo, no 
que respeita aos livros, 
Liliana revela que “o frene-
sim com os manuais esco-
lares aumenta em julho e 

só termina quando reco-
meçam as aulas” e isso é 
um ótimo sinal. 

Outra das principais 
preocupações da empre-
sária são as montras que, 
na sua opinião, “devem 
estar sempre impecáveis, 
porque uma boa montra 
ajuda a divulgar e a ven-
der, acabando por atrair o 

cliente ao interior da loja”.
Para terminar, Liliana 

Coelho acredita, ainda, 
que outro fator determi-
nante para o sucesso da 
sua loja é a colaboração 
das suas duas funcioná-
rias, que todos os dias da 
semana a ajudam a reno-
var sorrisos e a espalhar 
magia pelos seus clientes.

Liliana 
Coelho  

apostou na 
diversificação como 

fórmula para o 
sucesso.
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MADEIRA

MUDAR PARA AGRADAR O CLIENTE
O Express Market, no Garajau, distingue-se pela oferta variada e pela vontade de 
agradar o cliente, indo ao encontro das suas necessidades.  
Estão a ser preparadas novidades para responder à procura dos turistas.

Em dezembro de 2014, 
Filipe Marques adquiriu o 
espaço do antigo supermer-
cado Sá, na Estrada do Gara-
jau, Ed. VIP – I, junto ao Ho-
tel D. Pedro, na Madeira, e 
construiu o Express Market.

“Fizemos algumas alte-
rações, mas não muitas. 
Demos continuidade ao 
setor de supermercado 
e optámos por manter a 
banca de revistas e jornais. 
Aumentamos o sortido, 
adaptámo-nos a uma rea-
lidade mais atual e penso 
que conseguimos criar um 
espaço muito agradável”, 
explicou Filipe Marques, sa-
lientando o papel do clien-
te nas alterações efetuadas: 
“Estamos sempre recetivos 
às opiniões dos clientes e 
tentamos adaptar o espaço 
conforme as necessidades e 

as sugestões, 
para melhor 
servi-los”.

Logo à entra-
da, está a banca, 
com as revistas e os 
jornais do dia. Mas também 
há espaço para a imprensa 
estrangeira, a pensar nos 
muitos turistas que passam 
pelo local.

“É sem dúvida uma mais-
-valia para o negócio e te-
mos de rentabilizar este fa-
tor. Há muitos estrangeiros 
na zona e este é mais um 
produto que atrai clientes”, 
realçou, satisfeito.

Além dos jornais, o Ex-
press Market tem uma sec-
ção com produtos típicos 
madeirenses, como o Vinho 
Madeira, mas estão a ser 
programadas alterações 
para breve, com o objetivo 

de atrair mais 
turistas. “Va-

mos também 
apostar numa 

zona só para sou-
venirs. Em termos de 

clientela, os estrangeiros 
representam à volta de 
40%, por isso, estamos a 
repensar o investimento 
neste tipo de produtos, que 
podem gerar mais vendas 
para a loja”, revelou Filipe 
Marques.

Os típicos produtos de 
supermercado, que ocu-
pam a maior parte da loja, 
são igualmente muito pro-
curados. Pelo Express Mar-
ket passam, praticamente 
todos os dias, os moradores 
mais próximos, à procura 
daquele produto que falta 
lá em casa. Já estão fami-
liarizados com o espaço e 

com os nove funcionários 
que trabalham no local e 
servem os clientes com 
simpatia e prontidão.

Entre a clientela regular, 
Filipe Marques identifica 
um novo segmento de 
mercado, que está a surgir 
e que se pode tornar muito 
importante para o negócio: 
“Sentimos que para o clien-
te que tem maior poder de 
compra, este espaço pode 
ser encarado como uma al-
ternativa às grandes super-
fícies. Há menos confusão, 
já conhecem os emprega-
dos e os cantos à casa, é 
mais rápido e fica mais per-
to. Na minha opinião esta é 
uma excelente opção para 
quem tem, realmente, mais 
poder de compra. É com 
agrado que já verificamos 
esta tendência por aqui”.

Segundo Filipe 
Marques, do Express 
Market na Madeira, 
é essencial “ouvir” o 

cliente.
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dicas
KIOS EXPRESS

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS
Quando o distribuidor entregar uma encomenda em loja deverá efetuar os seguintes passos:

KIOS EXPRESS

ENTREGA DE ENCOMENDAS
Quando o cliente vier levantar a encomenda deverá efetuar os seguintes passos:

3 Leia o código de barras com o 
scanner. No entanto, caso tenha 
dificuldades em registar pode 
colocar manualmente.  
Espere breves momentos ou 
pressione o botão Registar.

3 Passe o código de barras da 
encomenda pelo scanner e carregue 
em Pesquisar.

5 Caso o cliente não disponha do 
código de entrega poderá enviar 
novamente, pressionando o botão 
Pedir Código.

6 Pressione o botão Fechar Entrega. 
Irá surgir uma mensagem a dizer que 
a entrega foi finalizada com sucesso.

4 Peça ao cliente o código de entrega 
e coloque no campo Código Entrega. 
Confirme que a identidade do 
cliente corresponde ao Nome de 
Levantamento. Senão for a mesma 
pessoa anote o nome e a sua 
identificação.

2 Selecione a opção KIOS Express 
Receção

2 Selecione a opção KIOS Express 
Entrega

1 Prima o botão Serviços VASP

1 Prima o botão Serviços VASP
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PUB

ORGANIZAR O ESPAÇO, CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIO E DINAMIZAR O PONTO DE VENDA COM 

AÇÕES INOVADORAS É O CAMINHO A SEGUIR PARA 
AUMENTAR AS SUAS VENDAS.

DINAMIZE O SEU NEGÓCIO
dossier



DINAMIZE O SEU NEGÓCIO
dossier

Em tempos desafian-
tes como o que vive-
mos atualmente, temos 
de agir, reagir e inovar 
para subsistir neste 
mercado cada vez mais 
competitivo.

A generalização das 
novas tecnologias de 
informação, através 
da Internet e de novas 
ferramentas, como os 
smartphones ou os ta-
blets, está a revolucio-
nar o modo como as 
pessoas consomem in-
formação e comunicam 
entre si. 

Os órgãos de comu-
nicação estão a adap-
tar-se a esta nova rea-
lidade, desenvolvendo 
conteúdos específicos 
para as novas platafor-
mas e o mercado edito-
rial está a atravessar um 
processo de mudança 
estrutural, vendo-se 
obrigado a inovar e 
a procurar formas de 
surpreender os seus 
clientes para conseguir 
captar-lhes a atenção e 
aumentar as suas ven-
das.

Por isso mesmo, é 
imperativo que os 
pontos de venda se 
mantenham atentos, 
acompanhem estas 
alterações e sejam 
capazes de ante-
cipar as 

necessidades dos seus 
clientes e do próprio 
mercado.

OS NOVOS 
PONTOS DE 
VENDA

É nos pontos de ven-
da que tudo acontece. 
É no interior das lojas 
que, de acordo com 
estudos internacionais, 
cerca de 70% das deci-
sões de compra são to-
madas. Os agentes são 
os olhos da VASP e dos 
seus editores e têm, por 
isso, uma função deter-
minante nesta cadeia 
editorial. 

Cada agente deve ser 
capaz de identificar o 
seu cliente habitual, en-
tender quais as suas ne-
cessidades e criar uma 
ligação de proximi-
dade com cada um. 
Cada agente deve 
ser pró-ativo e ter 
espírito de inicia-
tiva, tentando 
perceber o que 
poderia ser 
útil 
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continuar ou começar 
a comercializar na sua 
loja, para além das pu-
blicações. 

A competitividade 
advém sempre da me-
lhor oferta, da melhor 
prestação de um servi-
ço e, por isso, os pontos 
de venda devem mo-
dernizar-se e tornar-se 
espaços agradáveis e 
úteis, de forma a satisfa-
zerem as 
n e c e s -
s i d a -
d e s 
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ORGANIZE A SUA LOJA!

1

5

2

6

3

7

4

8

9
10

Faça uma avaliação do seu espaço
Comece por olhar para o seu ponto de venda e identifique quais os espaços de 
exposição que tem disponíveis e quais os novos espaços que pode criar.

Limpeza geral
Para garantir a atratividade do seu Ponto de Venda não basta ter os produtos 
organizados. Dentro da loja, mantenha o chão impecável e as revistas livres de pó. 

Elimine “pendurantes”
Pendurar vários títulos na frente da loja não faz com que venda mais. Deixa a loja 
feia e aumenta a confusão visual, prejudicando a venda por impulso. 

Identifique quais os locais mais vendáveis
Utilize os “espaços nobres” para colocar os melhores artigos e algumas promoções 
em destaque.

Defina espaços diferenciadores
Coloque, por exemplo, um recanto com uma mesa de pé alto onde 
poderá servir cafés/snacks, aproveitando para fazer cross-selling e criar  
menus (ex: café+bolo).

Elabore um planograma inteligente 
A localização de cada publicação é de extrema relevância. Coloque todas 
as publicações organizadas por segmentos, se possível com placas de 
identificação.

Mantenha tudo no seu devido lugar 
● Na zona central, ou expositor alternativo, privilegie a exposição dos 
títulos mais procurados pelo seu público, os colecionáveis, as promoções 
e alguns gifts ou artigos que sejam mais vendáveis. 
● Invista em expositores – em gôndolas ou ilhas, por exemplo - para 
colocar os livros, colecionáveis e as promoções, que funcionam como 
“pãezinhos quentes” (O importante é que todos os produtos estejam 
bem organizados e visíveis).
● Perto do balcão de caixa, aproveite para colocar artigos que aumentem 
as suas vendas por impulso.

Mantenha a montra organizada e desbloqueie a 
passagem  
● A montra é o espelho da sua loja, uma vez que é a primeira imagem 
que o cliente vê, por isso, deve estar organizada e apelativa. Assegure-se 
de que está tudo arrumado de modo a que os clientes possam ver o que 
tem para oferecer no interior da sua loja.
● Avalie se tem algum objeto que impeça a circulação interna no ponto 
de venda. Certifique-se que a entrada do espaço está desimpedida e 
convidativa.

“Vista a camisola” 
Para lojas de alguma dimensão, usar uma camisola com o logotipo da loja 
ajuda na identificação da pessoa que atende e profissionaliza o negócio.

Seja simpático/a
Por fim, mas não menos importante, receba cada cliente de forma 
simpática e atenciosa. Um cliente satisfeito é um cliente fidelizado. 



dossier DINAMIZE O  
SEU NEGÓCIO

mais básicas dos clien-
tes. O caminho passa, 
cada vez mais, por se 
converterem em lojas 
de conveniência, lojas 
que ofereçam uma mul-
tiplicidade de serviços e 
artigos num só espaço. 
Atualmente, tudo é váli-
do, desde brindes origi-
nais, gifts, livros, artigos 
escolares, snacks, bola-
chas, guloseimas, bebi-
das e/ou cafés. 

O importante é que 
os agentes consigam 
criar formas de poten-
ciar as vendas por im-
pulso, rentabilizando 
cada recanto do seu es-
paço com serviços úteis 
e inovadores.

REALIZE AÇÕES, 
AUMENTE AS 
SUAS VENDAS 

Mas desengane-se 
quem pensa que para 
dar um novo rumo ao 
negócio dos pontos de 
venda basta apenas ter 
uma imagem apelativa, 
tirar partido do espa-

ço e organizar correta-
mente as publicações e 
os artigos.

Um dos fatores mais 
relevantes para que 
este processo resulte é 
que os donos dos pon-
tos de venda tomem 
consciência de que de-
vem inovar diariamen-
te, aderir a iniciativas di-
ferentes, realizar ações, 
criar novas soluções e 
eliminar possíveis bar-
reiras que existam com 
o cliente. 

Os pontos de venda 
devem preocupar-se 
em melhorar a expe-
riência de compra dos 
seus clientes, criando 
uma ligação emocional 
com cada um deles. A 
sua loja deve ser uma 
referência para o clien-
te, um local onde con-
siga encontrar tudo o 
que necessita, sempre 
que desejar. 

Dada a atual con-
juntura económica, os 
editores e algumas das 
principais marcas já 
perceberam a impor-
tância de surpreender o 

consumidor onde este 
menos espera e, por 
isso mesmo, têm procu-
rado ir ao encontro dos 
clientes, dentro e fora 
do ambiente de vendas. 

No estrangeiro, há 
muito tempo que estas 
iniciativas são encara-
das como algo essen-
cial para o aumento das 
vendas e para a fideli-
zação dos clientes, por-
que criam uma ligação 
forte com cada pessoa, 
comunicam emoções, 
histórias e experiências, 
gerando desta forma in-
teratividade e reciproci-
dade entre as marcas e 
os seus clientes.

Mas, tal como referi-
do anteriormente, este 
tipo de soluções não se 
esgotam apenas entre 
as quatro paredes das 
lojas. Cada vez mais, 
os pontos de venda in-
ternacionais procuram 
unir-se aos seus par-
ceiros de negócio para 
criar ações ao ar livre. 
Nestes casos, o objetivo 
continua a ser o mes-
mo: captar a atenção 

das pessoas e conseguir 
levá-las a adquirir o títu-
lo ou o produto em cau-
sa. Mas de uma forma 
mais direta, dinâmica e 
interativa.

A ação das Bikes de 
verão, que a VASP TMK 
realiza há 8 anos con-
secutivos em parceria 
com alguns pontos de 
venda, é um bom exem-
plo da proximidade que 
se pode criar com cada 
cliente, se ultrapassar-
mos a barreira do dito 
convencional e sairmos 
um pouco “da caixa”.

Nesta área de negó-
cio subsistem apenas 
aqueles que entendem 
a importância das pala-
vras inovação e coope-
ração. Por isso mesmo, 
ouse e dinamize o seu 
negócio. Tenha espirito 
de iniciativa. Tire parti-
do da experiência que 
a VASP TMK tem na rea-
lização e acompanha-
mento de ações, partici-
pe nas que forem mais 
vantajosas para a sua 
loja e aumente as suas 
vendas.

28
Quiosque 63 
2015

NÃO SE ESQUEÇA QUE...
● A preocupação em expor com 
estratégia, otimizando os recursos 
disponíveis, é um fator que contribui 
diretamente para o sucesso;

● Os “espaços nobres” deverão 
ser utilizados pelas publicações, 
produtos, promoções e 
colecionáveis mais vendáveis, pois 
são estes que “puxam” o cliente para 
dentro da loja;

● Um planograma bem feito eleva 
o valor médio de compra em 30%;

● Aquilo a que chamamos 
merchandising – que engloba 
conceitos práticos que vão desde 
o vitrinismo ao layout dos espaços 
interiores, às cores, sons, cheiros, 
entre outros, são aspectos ainda 
muito descuidados no comércio 
tradicional e que podem fazer toda 
a diferença;

● O atendimento é outro fator muito 
importante. Seja simpático para os 
seus clientes e crie uma relação de 
proximidade com cada um; 

● O cliente atual valoriza muito 
as emoções e a sua experiência 
de compra. O prazer em receber, 
a atenção ao cliente e a simpatia 
são elementos que nos cativam 
enquanto consumidores e que 
criam elos de confiança que 
promovem a fidelização. Daí que 
a sua grande aposta deverá ser o 
reforço nestes componentes.



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.

32
Quiosque 63 
2015

mailto:kiosacademy%40vasp.pt%20?subject=Informa%C3%A7%C3%B5es%20KIOS%20academy


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. 

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.
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promoções
produtos diversos

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

EXPOSITORES CHUPA CHUPS / MENTOS

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

13690 
Mentos Stick 

Shakies
Caixa 20 un.

€8,20

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

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

através do telefone 214337082.

O Kios Academy tem a solução ideal 
para todos os agentes VASP. 

Aqui damos-lhe a conhecer o 
universo VASP, ensinamos-lhe a tirar 
partido do seu espaço comercial e 
explicamos-lhe as principais 
funcionalidades e vantagens do 
nosso sistema de informatização, 
bem como contabilidade e fiscalidade 

para o seu ponto de venda. 
Não perca tempo, junte-se a nós e 

torne-se um caso de sucesso!

QUER FAZER DA SUA LOJA UMA 
REFERÊNCIA?

QUER  TORNAR O SEU 
NEGÓCIO RENTÁVEL?

ESTES SÃO OS WORKSHOPS 
INDICADOS PARA SI!

WORKSHOPS

12 novembro
10 dezembro

PORTO

5 novembro
3 dezembro

LISBOA

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
DO PONTO DE VENDA

14 outubro
20 novembro

LISBOA

KIOS KUBE AVANÇADO

CONTABILIDADE E FISCALIDADE
NO PONTO DE VENDA

15 outubroLISBOA
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