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Gostaria de começar este editorial lançando-lhe um de-
safio: pense em quantas boas ideias já teve no passado. 
Depois pense em quantas dessas boas ideias é que efetiva-
mente colocou em prática. Pois é. A dificuldade está mesmo 
em levar à prática as boas ideias. Muitas vezes, anos mais 
tarde, vemos que alguém teve a mesma ideia que nós tive-
mos e que até teve grande sucesso na sua implementação. 
Nesses casos fica-nos sempre algum sentimento de frustra-
ção por não termos tido a coragem (ou a capacidade) de as 
levar à prática. A realidade é que se não corrermos riscos, se 
não sairmos da nossa zona de conforto, dificilmente conse-
guiremos levar à prática as boas ideias e com elas atingir o 
sucesso. Lá diz a voz popular: “quem não arrisca não petisca” 
ou “de boas ideias está o cemitério cheio”.

Vêm estes pensamentos a propósito do conceito KIOS. 
Quando em 2011 decidimos lançar a primeira vertente do 
conceito (KIOS kube), várias foram as vozes que acharam 
que não iria ter sucesso, que nos estávamos a desfocalizar 
do nosso negócio principal e que o risco era demasiado 
elevado. Hoje, passados quase 5 anos, é com orgulho que 
constatamos que já temos cerca de 1 500 equipamentos 
instalados e um grau de satisfação dos utilizadores desta 
solução elevado. Entretanto, o conceito KIOS foi-se desen-

volvendo em outras vertentes, sempre com o objetivo de 
contribuir para a sustentabilidade da nossa rede de vendas, 
através da sua modernização, da melhoria da sua produti-
vidade, da atração de clientes às lojas e da introdução de 
novos produtos e serviços geradores de novas receitas. É 
neste enquadramento que continuamos a trabalhar a cada 
dia, tendo iniciado muito recentemente a comercialização 
dos cartões pré-pagos Epay e estando neste momento em 
fase final de lançamento de novos serviços de transferên-
cia de dinheiro, através de uma parceria estabelecida com 
a Moneygram.

Há quem diga que as ideias apenas são boas quando 
funcionam. Mas para saber se funcionam é preciso arriscar 
e colocá-las em prática. Pessoalmente, prefiro arriscar tes-
tando as ideias numa escala limitada, para depois investir 
no seu rápido crescimento. A minha experiência tem de-
monstrado que esta é a melhor abordagem para se chegar 
próximo dos objetivos que pretendemos atingir.

Da próxima vez que tiver uma boa ideia, pense também 
no que necessitaria para a colocar em prática e arrisque. Se 
precisar de um parceiro, já sabe: estamos sempre disponí-
veis para ouvir as suas boas ideias!

Paulo Proença
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breves
esPaço coM Várias artes
a “Violetas na janela” comprova que 
a arte do negócio passa por conhecer 
os clientes e adaptar a oferta às suas 
necessidades.

VenDas sobre roDas
na sonho de Papel, as publicações 
ganharam “rodas” e chegam a quem 
não pode ir buscá-las ao ponto de 
venda.

Após dois anos numa 
pequena loja com 12 
metros quadrados, João 
Paulo Costa está, desde 
junho de 2014, num novo 
espaço, mais amplo, que 
lhe permite oferecer uma 
maior gama de produtos 
aos seus clientes. 

A localização, junto à 
Escola Secundária Artísti-
ca António Arroio, e a “es-
cassa oferta de produtos 
neste segmento das ar-
tes” foram a combinação 
perfeita para que João 
Paulo decidisse fazer o 
primeiro “up grade” ao 
seu negócio. Apesar de 
esta ser uma área que exi-
ge algum investimento, o 
agente considerou impor-
tante garantir que o pon-
to de venda ofereça pro-
dutos de qualidade que 
satisfaçam as exigências, 

tanto dos alunos como 
dos professores de arte, a 
preços competitivos. 

Mas as novidades não 
terminaram por aqui. O 
facto de o ponto de ven-
da estar inserido numa 
zona residencial, com-
posta maioritariamente 
por uma população enve-
lhecida, levou João Paulo 
Costa a identificar um ou-
tro segmento de poten-
ciais clientes e a apostar 
na venda de revistas de 
passatempos e publica-
ções mais específicas. 

Depois disso, o em-
presário criou, ainda, um 
“corner” onde vende arti-
gos de croché e costura, 
que faz as delícias das 
moradoras locais, e ado-
tou uma dinâmica em que 
renova a montra a cada 
três semanas.Aberta desde dia 21 de 

maio de 2015, a loja So-
nho de Papel, situada no 
Hospital SOERAD, em Tor-
res Vedras, tem procurado 
inovar e ir ao encontro das 
necessidades dos seus 
clientes. Por isso mesmo, 
quando desafiada pela 
VASP TMK para colocar um 
carrinho de publicações a 
circular pelos corredores 
do hospital, a agente Só-
nia Constantino não he-
sitou em participar nesta 
iniciativa.

Os resultados não se fize-
ram esperar e a gerente do 
estabelecimento não po-
dia estar mais satisfeita. “O 
balanço da utilização do 
carrinho tem sido positivo, 
as vendas têm aumentado 
ligeira e progressivamen-
te”, confidenciou Sónia 
Constantino, acrescen-
tando que “este tipo de 
iniciativa é benéfica para 
o negócio, uma vez que 
existem utentes que não 
se conseguem deslocar ao 
nosso estabelecimento”.

Nota: Este agente é apenas mais um exemplo das ações que pode-
mos desenvolver para dinamizar a sua loja e dar uma nova vida ao 
seu negócio. Se tem algum evento em que gostava de participar, mas 
não tem ideias ou meios para fazê-lo, contacte-nos através do email:  
apimpao@vasp.pt e nós enviamos-lhe uma solução.
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breves
Aberto de diA...  e de mAdrugAdA
maria José Viriato é a prova de que deitar tarde e cedo 
erguer, dá saúde  e faz o negócio crescer.

Quando assumiu a gerência da Tabacaria 
Aviz, na baixa do Porto, Maria José Viriato, 
de 45 anos, tinha alguma responsabilidade 
sobre os ombros. A loja era do sogro, des-
de 1986, e após a sua morte, há três anos, 
ficou a tomar as rédeas do negócio. 

O ponto de venda passou a abrir de se-
gunda a sábado, das 7h às 19h30, sendo 
que às sextas e sábados reabre das 22h 
às 4h da manhã. “Como estamos numa 
zona central, os clientes insistiam para que 
abríssemos durante a noite, porque iria ser 
um sucesso. E acertaram. O volume de ne-
gócio aumentou muito! À noite vendemos 
desde publicações, a pastas e escovas de 
dentes, pensos rápidos, etc. O importante 
é que os clientes encontrem tudo o que 
necessitam”. 

De acordo com Maria José, a melhor pu-
blicidade para este horário diferenciador 
tem sido o “passa-palavra”. Mas este não foi 
um sonho fácil de realizar. “Inicialmente, a 
Câmara Municipal do Porto impôs muitos 
constrangimentos. No entanto, o Dr. Rui 
Moreira, que já era nosso cliente, ajudou-
-nos e fez com que nos tornássemos no pri-
meiro quiosque, livre e isolado, em Portu-
gal, a trabalhar até estas horas”, continuou.

A agente acredita que um sorriso e um 
pouco de atenção são os principais segre-
dos para o sucesso deste seu pequeno es-
paço com 5 m2. “Temos de ser simpáticos e 
pró-ativos. Limito-me a colocar os clientes 
à vontade, porque o espaço é deles. Sem 
clientes nada faria sentido, pois jamais con-
seguiria manter o negócio”, concluiu.
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novidades

beM nutrir
Tudo sobre reeducação alimentar, receitas saudáveis, saúde, 
bem-estar e atividade física. Artigos elaborados por profissionais 
conceituados em cada uma das áreas.

Delicias e Petiscos
Nova revista com um conjunto de receitas fáceis, 
deliciosas e económicas.

arte e arte 
flores eM crochê
Revista dedicada aos lavores. Nesta edição tudo sobre 
flores em crochê.

costura easy
Revista temática dedicada à costura. Em cada edição 
será tratado um tema específico.

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:

19 dezembro 2015
Alimentação, saúde e bem-estar
Trimestral
Adulto
2,90€
Junto a revistas de saúde e bem-estar.

11 fevereiro 2016
Culinária
Bimestral
Adulto
1,90€
Junto às revistas de culinária.

18 fevereito
Lavores
Bimestral
Adulto
2,90€
Junto às revistas de lavores.

7 janeiro 2016
Costura
Bimestral
Adulto
4,00€
Junto às revistas de costura.
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novidades

i9 Magazine
Inovar, investigar, desenvolver e empreender tornam-se 
essenciais no nosso dia-a-dia, de tal modo que a i9 magazine 
surge como uma publicação mensal que pretende divulgar 
projetos nacionais de várias áreas.

roof - an in & out Magazine
Nova revista ROOF retrata a arquitetura, os interiores e o design 
como lugares de criação e impõe-se como uma referência cultural 
para todos aqueles que procuram um imprescindível guia de 
tendências.

Motos
Nova revista mensal de Motas, com pré-apresentações, 
apresentações, testes e ensaios, comparativos entre modelos. 
Informação sobre produtos e acessórios para as motos, como 
equipamento, vestuário, capacetes, entre outros.

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 janeiro 2016
Inovação e empreendorismo
Mensal
Adulto
3,50€
Junto a revistas de negócios.

26 fevereiro 2016
Arquitetura, design e interiores
Bimestral
Adulto
5,00€
Junto a revistas de design.

25 fevereiro 2016
Motas
Mensal
Masculino 15-44 anos
1.95€
Junto às publicações de motores.

i loVe briDes
Nova revista sobre 
casamentos e outros eventos. 

suDoku Mega 
jogos
Revista com mais de 100 
jogos Sudoku.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO: 

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
7 janeiro 2016

Casamentos e 
outros eventos

Anual

Adulto

5,00€

Junto a revistas 
de eventos.

 
15 fevereiro

Passatempos

Mensal

Adulto

1,90€

Junto às revistas 
de passatempos.
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iniciativas

tV guia

forMas & 
feitios
Coleção de 10 Formas 
antiaderentes, em aço 
carbono.

sábaDo

MaPas 
antigos
Coleção histórica de 10 Mapas 
das estradas de Portugal, 
Angola e Moçambique.

jornal De notícias

facas De 
cerâMica
Iniciativa composta por 5 
facas de cerâmica.

Diário De notícias

taxis Do MunDo
Colecção de miniaturas de  
10 Táxis caracteristicos de 
diversas cidades mundiais.

jornal De notícias

coleção 
lugares De 
MeMória
Gravuras do património 
português.

jornal De notícias

ÈcharPes
6 modelos de ècharpes.

caras

coleção  
reD & golD
Coleção de 6 chávenas de 
café exclusivas para a Caras 
da Casa Alegre (by Vista 
Alegre).

Visão 
exPresso

DVD’s  
007
2 dVds do James Bond 
realizados por Sam Mendes - 
Spectre e Skyfall.

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:

4 março 2016

6 maio 2016

Culinária

Semanal

Feminino

5,95€

Junto à TV Guia.

25 fevereiro 2016

24 março 2016

Viagens

Semanal

Todos

Oferta

Encartado com a 
revista Sábado.

17 fevereiro 2016

16 março 2016

Culinária

Semanal

Todos

2,99€ cada faca

Junto ao Jornal de 
Notícias

21 fevereiro 2016

24 abril 2016

Outros

Semanal

Todos

7,95€ cada faca

Junto ao Diário 
de Notícias

21 fevereiro 2016

1 abril 2016

Património

Bi-semanal

Todos

Oferta

Junto ao Jornal de 
Notícias

13 fevereiro 2016

28 fevereiro 2016

Moda

Bi-semanal

Todos

7,95€ cada 
ècharpe

Junto ao Jornal 
de Notícias

24 fevereiro 2016

30 março 2016

Loiça

Semanal

Todos

5,99€

Junto à Caras.

3 março 2016

10 março 2016

Cinema

Semanal

Todos

12,95€ - Specter 
5,95€ - Skyfall

Junto à Visão e 
expresso
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destaque

Da rádio saltou para o mundo da 
televisão, onde se tornou um reco-
nhecido cronista social, comentador 
e repórter. Pelo caminho, Flávio Fur-
tado participou num reality show, o 
Big Brother VIP, e publicou alguns li-
vros, entre eles o “90 Dias, 90 Pratos”, 
que acabaria por ser o ponto de par-
tida para embarcar numa nova aven-
tura sobre culinária e lifestyle. 

O modo de preparação desta igua-
ria foi simples e, atualmente, parecem 
estar reunidos todos os ingredientes 
para que o projeto “À Moda do Flávio” 
seja um sucesso, tanto na vertente 
digital como na impressa. Tudo co-
meçou com a partilha de algumas re-
ceitas nas suas redes sociais e depois 
surgiu o site, que acabaria por ser o 
“barómetro” para que Flávio Furtado 
decidisse avançar com o lançamento 
da publicação.

Ao fim de quatro edições, o balan-
ço não podia ser mais positivo. Os 
segredos para este êxito prendem-se 
com o facto de Flávio Furtado polvi-
lhar cada página da sua revista men-
sal com receitas práticas, saudáveis e 
acessíveis, às quais adiciona uma boa 

dose de imagens apetecí-
veis, inúmeras dicas sobre 
lifestyle e algumas suges-
tões de figuras públicas.

Depois de ter dado 
cartas em inúmeras 
áreas da comunica-
ção, chegou agora 
a vez de lançar a re-

vista “À Moda do Flávio”. 
Porquê uma publicação sobre 
culinária e lifestyle?

A revista À Moda do Flávio surge 
no seguimento do sucesso do livro 
’90 dias, 90 pratos’. Quando saí do Big 
Brother Vip, muitas pessoas pediam-
-me as receitas que preparei ao lon-
go daqueles noventa dias, em direto 
na televisão. Não tínhamos grandes 
ingredientes, nem variedade de ali-
mentos, logo havia a necessidade de 
ser criativo. Não sendo um chef, cor-
reu bem e, ao sair do programa, per-
cebi que as pessoas gostavam daqui-
lo que fazia. Pratos simples, rápidos 
de preparar e sem haver necessidade 
de gastar muito dinheiro.

O que diferencia a sua revista 
das restantes do mesmo 
segmento?

Os olhos também comem, muito. 
Temos uma enorme preocupação 
com a imagem, com a forma como 
as receitas são ilustradas. Depois, e 
como nos dias que correm temos 
cada vez menos tempo para desfru-
tar da família e dos amigos, procura-

mos receitas que surpreendam, mas 
que não nos obriguem a gastar muito 
e a passar mais do que 30 minutos na 
cozinha. As dicas para aproveitamen-
to de sobras e os pratos gourmet, por 
menos de 3 euros, são outros dos 
nossos pontos fortes! Para surpreen-
der a família e os amigos à mesa não é 
necessário gastar muito, mas sim ser 
criativo. E é isto que passamos todos 
os meses em cada edição!

Prepara-se já para lançar a 4ª 
edição. Até ao momento, como 
tem corrido esta aventura pelo 
mercado editorial?

Tem sido interessante. Temos vin-
do a pensar cada número da revista À 
Moda do Flávio em função das suges-
tões, receitas, dicas do nosso público. 
É para o leitor que trabalhamos e a 
opinião de quem nos acompanha é 
imprescindível. Só assim faz sentido.

Qual tem sido o feedback 
dos pontos de venda e dos 
leitores?

Muito positivo. É gratificante e ins-
pirador passar num ponto de venda 
e perceber que tomaram a liberdade 
e iniciativa de colocar a nossa revista 
em destaque. Em relação ao leitor, 
igualmente positivo. Recebemos cen-
tenas de emails com sugestões, dicas. 
Com críticas e ideias novas. É isto 
que nos dá vontade de fazer mais e 
melhor. Não imaginam a alegria que 
sentimos quando, por exemplo, re-
cebemos fotografias dos pratos que 

“à MoDa Do fláVio”
o sucesso do projeto “à Moda do flávio”  

na internet foi de tal ordem que flávio furtado 
optou por passá-lo também para o papel,  

no final de 2015.
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prepararam inspirados nas receitas 
publicadas na revista… com o leitor 
estamos sempre a aprender.

Quer aproveitar para dar algu-
ma dica de exposição da sua 
revista aos nossos pontos de 
venda?

Sendo uma revista de culinária, 
posicioná-la junto às revistas do seg-
mento de televisão e lifestyle pode ser 
uma boa forma de exposição, porque 
os nossos leitores são os apaixonados 
pela gastronomia e também quem 
me segue diariamente pela televisão.

Porque escolheu a VASP para 
ser sua parceira nesta aventura?

Já trabalhei nos maiores grupos 
editoriais do país, e a VASP sempre foi 
a referência, sinónimo de eficiência e 
confiança.

Para além do formato em papel, 
também está presente no 
mundo digital, através do site e 
das redes sociais. Acredita que é 
importante apostar em todas as 
frentes para se aproximar mais 
do público?

O site www.amodadoflavio.pt surgiu 
primeiro. Foi o nosso barômetro, o 
grande teste se deveríamos acontecer 
em papel ou não. A plataforma digital 
foi, desde o início, alavancada pelo 
meu facebook oficial e instagram, 
num total de mais de 200 mil segui-
dores, que ao longo dos dois anos de 
existência nos convenceram a passar 
as ideias para o papel.

Tem algum chef de eleição que 
o inspire?

Tenho dois: o Jamie Oliver e a Don-
na Hay.

Qual o “VIPrato” que o 
surpreendeu mais até agora?

A Cristina Ferreira. Conheço-a há 
alguns anos, mas não acreditava que 
fosse tão boa na cozinha.

Considera-se um “Mestre da 
Culinária” ou é mais um “Bom 
Garfo”?

Sou mais um bom garfo! Mas um 
curioso bem-sucedido em tudo 
aquilo que cozinho.

No seu site cita Mia Couto, 
quando diz que: “Cozinhar é o 
mais privado e arriscado ato. 
No alimento se coloca ternura 
ou ódio. Na panela se verte 
tempero ou veneno. Cozinhar 

não é um serviço. Cozinhar é 
um modo de amar os outros.” 
Porque se identifica tanto com 
esta frase?

Quem nos deu o primeiro alimen-
to? A mãe. Há alguém que nos ame 
mais? Não. Por isso tenho sempre 
essa citação em mente. Mas há ou-
tra igualmente verdadeira e que já 
experimentei: ‘A fome é o melhor 
ingrediente’. Com fome inventamos 
coisas que de barriga cheia não ima-
ginaríamos ser capazes.
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emcampo
a arte De ocuPar a 
Mente 
o editor okupamente voltou a 
realizar mais uma ação com a  
color zen.

ações coM Visão 
Depois de renovar a sua imagem, a 
Visão realizou diversas ações para 
consolidar ainda mais a sua posição 
no mercado.

A Okupamente continua a colorir muitos pontos de ven-
da por todo o país. A cada novo número da Color Zen que 
chega às bancas, o editor não poupa esforços para promo-
vê-la, da melhor forma possível, junto dos seus leitores.

Com a 5ª edição não foi excepção e, por isso mesmo, a 
Okupamente recorreu, uma vez mais, à ajuda da VASP TMK 
para destacar a sua revista, em parasitas, em 70 pontos de 
venda da rede tradicional, de 29 de janeiro a 19 de fevereiro.

Uma capa atrativa e conteúdos desafiantes, que se pro-
põe e exercitar o cérebro, são alguns dos principais segre-
dos desta publicação que vai reunindo cada vez mais segui-
dores por todo o país. 

Ação após ação, os objetivos de ganhar notoriedade e 
reconhecimento têm sido atingidos e, por isso mesmo, 
o editor já está a preparar uma ação muito especial, para 
julho, altura em que a Color Zen celebra o seu primeiro ani-
versário.

Uma nova imagem. A mesma VISÃO. Ciente da impor-
tância que as ações de ativação de marca têm, a Impresa 
Publishing resolveu apostar tudo, no final de 2015, para 
aproximar ainda mais a sua publicação dos leitores. 

Montras. Parasitas. Stoppers. Todo o tipo de ações fo-
ram válidas para que, de 10 de dezembro de 2015 a 6 
de janeiro de 2016, ninguém ficasse indiferente às capas 
da VISÃO, que estiveram destacadas, em simultâneo, em 
cerca de 200 pontos de venda, espalhados por todo o 
país. 

Ao realizar estas ações, depois de ter apostado num 
design mais moderno e arrojado, nos conteúdos e no 
grafismo, mas sem perder o rigor e a isenção jornalística 
a que sempre nos habituou, esta conceituada publicação 
demonstrou ter a visão necessária para continuar a ser 
uma das revistas de informação líderes do mercado em 
Portugal.
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cM e recorD eM Destaque
a cofina aproveitou o início do ano para promover dois dos 
seus principais títulos: o record e o correio da Manhã.

O Record e o Correio da Ma-
nhã começaram este novo 
ano a oferecer inovadoras 
coleções aos seus leitores. 
Por isso mesmo, a Cofina 
concluiu que esta era a altura 
ideal para se unir novamente 
à VASP TMK e realizar duas 
ações de stoppers, de norte 
a sul do país.

recorD:  “jogo 
De xaDrez Do 
benfica”

O jornal desportivo lan-
çou a iniciativa “O Xadrez das 
glórias do Benfica”, que dá a 
possibilidade aos adeptos 
encarnados, “desde os mais 
‘contidos’ aos mais fervoro-
sos, de poderem jogar com 
alguns dos nomes que mar-
caram a história centenária 
do clube”.

Para causar ainda mais 
impacto e cativar a atenção 
de todos os leitores, de 20 
de janeiro a 10 de fevereiro, 
50 pontos de venda da rede 
tradicional destacaram esta 
ação do Record, através de 

stoppers, que colocaram de 
forma estratégica nas suas 
lojas.

correio Da 
Manhã: “Meu 
ano De fé”

Ciente de que no início 
de cada ano, todos fazemos 
promessas e procuramos 
agarrar-nos mais às nossas 
crenças para superar alguns 
obstáculos, o Correio da Ma-
nhã lançou “O Meu Ano de 
Fé”, uma coleção gratuita de-
dicada aos seus leitores mais 
fiéis.

Este guia, constituído por 
18 livros, para rezar, cantar e 
meditar, pretende dar a cada 
leitor tudo o que necessita 
para conseguir viver da me-
lhor forma, ao longo de 2016.

À semelhança do que 
aconteceu com o Record, 
esta iniciativa também foi 
promovida através de stop-
pers, colocados em 50 pon-
tos de venda, de norte a sul 
do país, de 22 de janeiro a 12 
de fevereiro.

o laDo Prático Da fotografia
o editor Mr edições & Publicações continua a promover as suas revistas.

Depois da Informática 
Fácil e da PC&Internet Prá-
tica, chegou agora a vez do 
editor Edições & Publica-
ções promover outra das 
suas revistas, a Zoom Foto-
grafia Prática.

Recorrendo, novamen-
te, à ajuda da VASP TMK, o 
editor optou por colocar 
a nova edição deste título 
destacada em parasitas, 

em 50 pontos de venda es-
trategicamente escolhidos. 

De 23 de janeiro a 13 de 
fevereiro, ninguém ficou 
indiferente à capa da Zoom 
Fotografia Prática, uma pu-
blicação conhecida pelas 
entrevistas curiosas, pelas 
dicas sobre técnicas de fo-
tografias e muitas outras 
rubricas, que traz habitual-
mente.
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emcampo
o PoDer Da oPinião
a fundação francisco Manuel 
dos santos não olha a meios para 
dinamizar e promover a sua revista.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) conti-
nua a apostar fortemente na promoção da sua revista se-
mestral, XXI Ter Opinião. A cada nova edição que chega às 
bancas, o editor tem recorrido à ajuda da VASP TMK para 
realizar diversas ações em simultâneo, de modo a abran-
ger o máximo de leitores possível.

A 6ª edição, que dá especial destaque às velhas e no-
vas fronteiras existentes na Europa, chegou às bancas e 
rapidamente ficou espalhada por 260 pontos de venda da 
rede tradicional, 18 lojas da FNAC e 40 lojas da Galp. De 
11 de fevereiro a 6 de março, ninguém ficou indiferente às 
ações de montras, parasitas, stoppers, expositores de des-
taque e de balcão, realizadas de norte a sul do país. 

Sempre disposta a apostar em algo inovador e diferen-
ciador, a XXI Ter Opinião aceitou, ainda, ser pioneira numa 
nova ação da VASP TMK, cuja semelhança com a iniciativa 
das Bikes verão não é mera coincidência e que consiste na 
colocação de um carrinho de publicações a circular num 
local estrategicamente escolhido.

Como o target da XXI Ter Opinião é muito específico e 
totalmente direcionado a pessoas informadas e atentas 
às questões prementes da sociedade atual, o Mercado de 
Campo de Ourique foi o espaço eleito para acolher esta 
primeira ação. Assim, nos dias 13 e 14 de fevereiro, quem 
frequentou este conhecido mercado não ficou indiferen-
te à promotora e ao carrinho que circulavam por lá com a 
publicação.

14
Quiosque 65 
2016



uMa noVa ViDa, uMa noVa loja 
a inexistência de qualquer ponto de venda ou loja de conveniência 
no bairro foi o mote para que nascesse a Pássaro de Papel  um espaço 
bonito, luminoso e organizado, no seio de odivelas.  

antes & 
depois

antes

Depois
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Aos 40 anos, Joana Car-
doso decidiu que havia che-
gado o momento ideal para 
deixar de trabalhar por con-
ta de outrem e criar um ne-
gócio próprio, perto do local 
onde mora, na Urbanização 
das Colinas do Cruzeiro, em 
Odivelas.

“O facto de residir na zona 
e de ter constatado que não 
havia nada do género por 
perto, apesar da existência 
de uma escola básica e vá-
rios centros de estudo”, foi 
essencial para que a agente 
abrisse o ponto de venda 
Pássaro de Papel, um espaço 
novo, moderno e organiza-
do, que tem dado que falar.

Licenciada em Biologia, 
Joana Cardoso “nunca exer-
ceu nessa área, optando 
por trabalhar sempre na 
parte administrativa, mais 
direcionada para a conta-
bilidade”. No entanto, a sua 
“experiência em call-center, 
na angariação e mediação 
imobiliária e numa ONG”, 
acabaram por ser prepon-
derantes para que ganhas-
se experiência e gosto pelo 
atendimento ao público.

Ciente de que uma “boa 
apresentação da loja e dos 
produtos” é essencial para o 
sucesso de um negócio, Joa-
na Cardoso resolveu solicitar 
a ajuda da VASP, recorrendo 
às soluções do KIOS store, 
para mobilar o seu espaço e 
está feliz com a “boa opção” 
que tomou.

“Como a loja tem uma 
decoração muito clara e é 
luminosa, tenho recebido 
ótimas críticas”, confessou, 
acrescentando que estas 
primeiras semanas de negó-
cio “estão a correr bastante 
bem. As vendas têm vindo 
a aumentar. As pessoas já 
começam a passar a palavra 
de que existe uma papelaria 
na zona, que vende diversos 
tipos de artigos, e já cá vêm 
propositadamente para ver 
se tenho um ou outro pro-
duto”, contou.

“Ao nível das publicações, 
por exemplo, já temos al-
guns clientes regulares. No 
entanto, e apesar de ser 
uma parte que valorizo, é 
importante referir que o 
principal objetivo da minha 
loja não passa apenas pela 
venda de publicações. O 
que pretendo é tentar variar 
a oferta ao máximo, desde 
que se enquadre no tipo de 
negócio”, continuou Joana 
Cardoso, revelando que, 
num futuro próximo, quer 
disponibilizar no seu ponto 
de venda: “os jogos da Santa 
Casa, o KIOS express, alguns 
títulos de transporte, car-
tões telefónicos e/ou car-
tões de jogos” e também já 
pensou “na possibilidade de 
fazer workshops de traba-
lhos manuais, com material 
vendido na loja”.

Sempre atenta ao “desen-
volvimento do mercado” e 
às necessidades dos clien-
tes, a agente acredita que 
a aposta nas novas tecno-
logias é de extrema impor-
tância para dinamizar o seu 
negócio e criar uma relação 
de maior proximidade com 
cada um deles. Por isso 
mesmo, decidiu recorrer às 
soluções de informatização 
do ponto de venda que a 
VASP disponibiliza, o KIOS 
kube e o print. 

“A meu ver são muito 
importantes e de máxima 
utilidade para qualquer ne-
gócio, pois fazem com que 
ganhemos maior eficiência, 
precisão e eficácia”. O KIOS 
kube, por exemplo, permite 
“elaborar, de forma muito 
rápida e fácil, vários tipos 
de análises e relatórios que 
ajudam bastante na ges-
tão e na contabilidade de 
uma loja. Para além disso, 
possibilita-nos ter um co-
nhecimento atualizado, ao 
segundo, do stock de deter-
minado produto”, concluiu 
Joana Cardoso, otimista 
quanto ao futuro da sua 
Pássaro de Papel.
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o segreDo está nas tecnologias
a secret Diary é mais um exemplo da enorme importância que as 
novas tecnologias têm atualmente. 

Rui Jorge, de 46 anos, 
e Sandra Calado, de 43, 
abriram o ponto de venda, 
Secret Diary, em Benaven-
te, em setembro de 2010, 
e desde cedo perceberam 
que as novas tecnologias 
iriam desempenhar um pa-
pel essencial para alavan-
car o negócio.

“A modernização da nos-
sa loja foi acontecendo de 
forma gradual ao longo 
destes quase seis anos”, co-

meçou por contar o agente, 
garantindo que esta aposta 
fez com que fidelizassem 
mais clientes e conseguis-
sem estabelecer uma rela-
ção de maior proximidade 
com cada um deles.

“A aposta no KIOS kube e 
no KIOS print, por exemplo, 
veio ajudar-nos bastante, 
até pela facilidade de utili-
zação” que estas soluções 
da VASP detêm, continuou 
Rui Jorge, visivelmente 

satisfeito com as escolhas 
que têm feito e acrescen-
tando que “as principais 
vantagens das novas tec-
nologias passam pela ra-
pidez e modernização que 
trazem para o ponto de 
venda”.

Para além das publica-
ções, os agentes acreditam 
que é cada vez mais impor-
tante fornecer outro tipo 
de produtos/artigos na 
sua loja. Por isso mesmo, 

atualmente, disponibilizam 
também “os jogos da Santa 
Casa, materiais escolares e 
de escritório e algumas  gu-
loseimas”.

Quando questionado 
sobre qual o segredo para 
o sucesso do negócio, Rui 
Jorge foi peremptório: 
“Acima de tudo, as nossas 
principais preocupações 
passam pela amizade e 
pela boa disposição com 
que tratamos cada cliente”.

emfoco

A papelaria 
Secret Diary 

aposta nas novas 
tecnologias e numa 

vasta gama de 
produtos.
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o PoDer tecnológico
o quiosque do Visconde é a prova de que devemos explorar 
ao máximo todas as potencialidades das novas tecnologias.

Desde que abriu há 3 anos, que o Quiosque do Visconde, 
na Maia, é um bom exemplo de como as novas tecnologias 
ajudam, e muito, a dinamizar um negócio. Atentos às necessi-
dades dos clientes e conscientes das inúmeras vantagens que 
esta nova era digital pode trazer para o seu dia-a-dia, Sandra 
e João Aguiar, de 29 e 30 anos, não hesitaram em munir-se de 
todas as soluções informáticas, que a VASP disponibiliza, para 
conseguirem rentabilizar ao máximo o seu ponto de venda.

“As novas tecnologias vieram ajudar imenso à dinamização 
dos negócios. O KIOS kube, por exemplo, permite uma maior 
organização, garante o máximo controlo e facilita a criação 
de artigos, bem como a própria venda em si. Quanto ao KIOS 
print, esta é, sem dúvida, uma das soluções mais vantajosas 
que a VASP criou para os seus agentes, pois permite-nos ad-
quirir e criar uma enorme panóplia de produtos ao nível de 
impressão, muito para além da simples cópia”, contou o agen-
te, satisfeito com as apostas que fez.

Mas, para estes dois jovens empresários, as potencialidades 
das novas tecnologias não se esgotam por aqui. Utilizadores 
assíduos das redes sociais, nomeadamente do facebook, João 
e Sandra Aguiar recorrem frequentemente à página da apli-
cação KIOS mobile, para partilharem as capas das publicações 
que disponibilizam diariamente na sua loja. 

“Cada artigo publicado nas nossas redes sociais é uma ven-
da que se conquista”, garantiu o agente, enaltecendo, em se-
guida, o elevado grau de proximidade que estas ferramentas 
criam com os clientes e o impressionante alcance que têm, 
num curto espaço de tempo. “A divulgação de novos pro-
dutos e de campanhas atinge centenas de visualizações em 
poucas horas”, concluiu.

O 
Quiosque do 

Visconde já não 
vive sem as soluções 

KIOS kube, print e 
mobile, da VASP.
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emfoco
MaDeira

inoVar Para siMPlificar o Dia-a-Dia
com quase 30 anos de existência, a tabacaria Dragoeiro, situada perto da sé 
do funchal, zona emblemática da cidade, decidiu inovar e apostar na solução 
informática kios kube, para facilitar as atividades diárias deste ponto de venda.

Zita Silva é proprietária 
da Tabacaria Dragoeiro, si-
tuada bem no coração da 
cidade, na zona da Sé do 
Funchal, há quase 30 anos. 
Já são tantos os anos que é 
difícil fazer contas de cabe-
ça. “Não me lembro bem, 

mas são mesmo muitos 
anos”, referiu a proprietá-
ria. 

Apesar da mudança dos 
tempos, Zita Silva possui 
uma clientela habitual que 
ajuda a manter o negócio. 
Entre jornais estrangeiros, 

regionais e nacionais, o 
espaço está bem-dotado 
de revistas também estran-
geiras e do continente, por 
isso os clientes identificam-
-se com a oferta existente.

E para acompanhar essa 
mesma evolução dos tem-
pos, aderiram recentemen-
te à solução informática 
KIOS kube que, para Zita 
Silva, tem sido de uma 
grande utilidade no dia a 
dia. “Ajuda num melhor 
controlo e mais eficiência, 
sendo que, com este siste-
ma, as guias são automati-
camente introduzidas pela 
distribuidora e depois nós 
vamos lançando as vendas. 
Dá-nos um maior controlo”, 
explicou, apontando ainda 
que é uma grande ajuda 
para averiguar o que foi 
vendido.

De facto, esta solução 
informática, lançada na 
Madeira no ano passado, 
permite uma gestão e fatu-
ração integradas, facilitan-
do a vida do comerciante, 
visto que ajuda, entre ou-
tras valências, a comunicar 
com a distribuidora, a orga-
nizar e controlar o negócio, 
a reduzir custos em relação 
a processos manuais, a di-
minuir o tempo com que 
as tarefas diárias são reali-
zadas e facilita a obtenção 
de relatórios e informações 
necessárias.

Como a tabacaria se si-

tua numa zona nobre da 
cidade, junto de cafés já 
bem antigos e emblemá-
ticos do Funchal, os turis-
tas são clientes habituais, 
procurando jornais da sua 
terra, tabaco e revistas. Zita 
Silva recorda, no entanto, 
que antigamente as com-
pras eram completamen-
te diferentes por parte de 
quem vem de fora, dado 
que hoje, se for preciso, já 
adquirem revistas e jornais, 
por exemplo, a bordo dos 
navios de cruzeiro.

Esta tabacaria possui 
muitos clientes habituais e, 
por isso, tem muitas reser-
vas relativas a publicações. 
“Como temos muitas reser-
vas, mantemos um siste-
ma com tudo apontado e, 
quando chegam os jornais, 
nós entregamos”, avançou, 
referindo que apesar de 
muitas pessoas terem tra-
çado prioridades nas suas 
vidas, devido aos tempos 
mais delicados, ainda há 
quem não dispense uma 
leitura atual e especializa-
da.

Após tantos anos de 
existência, qual o segredo 
para esta longevidade? 
Zita Silva explica: “Nós pro-
curamos servir cada cliente 
com educação e, quando 
precisam de alguma coisa 
que não temos, nós tenta-
mos encomendar. Este é o 
nosso lema”. 

Zita Silva, 
a proprietária 
da Tabacaria 

Dragoeiro, é uma fã 
assumida do  

KIOS kube.
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PUB

Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa em vigor.

www.agentes.kios.pt/print
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Depois de alterar a sua 
imagem corporativa, em 
2015, a VASP lançou ago-
ra outra grande novida-
de: uma plataforma total-
mente dedicada aos seus 
pontos de venda. Com 
uma estrutura simples, 
um design moderno, 
uma navegação intuitiva 
e conteúdos dinâmicos, o 
site agentes.kios.pt pro-

mete reunir tudo sobre o 
universo KIOS. 

A nossa vasta expe-
riência enquanto maior 
distribuidora de pu-
blicações a operar no 
mercado português e 
a consciência de que o 
sucesso de um negócio 
depende da qualidade 
dos serviços que se pres-
ta e dos produtos que 

se comercializa, faz com 
que sintamos cada vez 
mais necessidade de ir 
criando oportunidades 
de inovação e melho-
ria para a nossa rede de 
clientes. Este site, que 
está devidamente adap-
tado e otimizado para 
todos os dispositivos 
móveis, é mais um bom 
exemplo disso.

Em www.agentes.kios.pt  
ficará a conhecer, em 
primeira mão, todas as 
promoções, novidades, 
informações e oportu-
nidades, referentes às 
nossas soluções KIOS. 
Saberá quando serão as 
próximas formações do 
academy, receberá di-
cas extremamente úteis 
para o seu negócio e terá 

23
Quiosque 65 

2016

dossier
uM site à sua MeDiDa 

o site agentes.kios.Pt chegou Para ajuDá-lo a DinaMizar o seu 
negócio! eMbarque na era Digital e aPrenDa a tirar o MáxiMo 

PartiDo De toDas as suas funcionaliDaDes.



acesso a inúmeras campanhas do 
kube, store e print, bem como da 
nossa vasta gama de produtos 
não editoriais. 

Neste espaço poderá, ainda, 
encontrar tudo acerca da história 
e dos objetivos da marca KIOS e 
ficar a par de algumas notícias so-
bre iniciativas desenvolvidas por 
outros pontos de venda.

kios: caDa Vez Mais 
Perto De si

Fiel à identidade da marca KIOS, 
que temos vindo a construir e a 
divulgar de forma gradual, desde 
2011, este novo site tem como 
principal objetivo aproximar, ain-
da mais, a VASP dos seus pontos 
de venda. 

Acreditamos que a divulgação 
da informação sobre todas as nos-
sas soluções, serviços e produtos, 
feita de uma forma simples e intui-
tiva, num só espaço, irá fazer com 
que aprenda a valorizar e a tirar o 
máximo partido do vasto leque de 
opções e de oportunidades que 

temos vindo a disponibilizar, ao 
longo dos últimos anos, para o seu 
negócio.

O nosso intuito é que este site 
se torne no seu espaço de elei-
ção. Habitue-se a visitá-lo com 
frequência para ver as novidades, 
aprenda a dominar todas as suas 
funcionalidades, conheça as van-
tagens de recorrer a cada uma das 
nossas soluções e aproveite as fan-
tásticas campanhas que lançamos 
regularmente. Enfim, o que dese-
jamos é que explore este mundo 
de oportunidades que colocamos, 
diariamente, à sua inteira disposi-
ção:

soluções

Nesta área encontra todas as 
informações sobre as nossas solu-
ções de modernização dos pontos 
de venda, que abarcam áreas tão 
distintas como a formação, a infor-
matização do negócio, o forneci-
mento de mobiliário e de materiais 
promocionais.  Desenvolvemos, 
ainda, soluções de impressão e de 
envio de encomendas expresso.

ProDutos

Atualmente, para além de 
distribuirmos jornais e revistas, 
dispomos, igualmente, de um 
vasto leque de artigos que são 
uma mais-valia para a sua loja. 
Nesta secção poderá descobrir 
tudo o que a VASP tem para lhe 
oferecer a nivel de produtos não 
editoriais.

caMPanhas

Prometemos brindá-lo com 
muitas promoções exclusivas 
nesta zona do site.  Aqui encon-
trará as nossas soluções e pro-
dutos… aos melhores preços. 
Fique atento às nossas campa-
nhas!

oPortuniDaDes

Sempre quis adquirir um dos 
nossos equipamentos ou peças 
de mobiliário por um valor mais 
baixo? Agora já pode fazê-lo! 
Nesta nova área, damos-lhe a 
possibilidade de adquirir algu-

dossier
uM site à sua MeDiDa
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mas das nossas soluções ou arti-
gos KIOS usados, a preços ainda 
mais competitivos. Aproveite!

notícias

Cientes de que são os bons 
exemplos que nos motivam a 
crescer e a evoluir, queremos 
partilhar consigo algumas histó-
rias ou iniciativas interessantes, 
praticadas por outros agentes, 
que possam servir de inspiração 
para melhorar e dinamizar o seu 
negócio. 

Dicas

Aprenda a tirar o máximo par-
tido das nossas soluções. Conhe-
ça todas as suas potencialidades 
e aproveite-as para aumentar as 
suas vendas e rentabilizar a sua 
loja. 

suPorte

Temos uma equipa KIOS, de-
vidamente especializada, que 
assegura o suporte técnico, via 

telefone ou e-mail, seis dias por 
semana, a mais de 1500 pontos 
de venda e a cerca de 200 lojas 
Amanhecer. Caso necessite de 
alguma ajuda ou informação, 
aceda a esta área do site e en-
contrará todos os contactos de 
que precisa.

o PoDer Da era 
Digital

O lançamento do site  
Agentes.kios.pt acompanha, as-
sim, o caminho tecnológico que 
a sociedade tem percorrido, bem 
como a evolução e a moderniza-
ção que a VASP quer levar até si 
e até ao seu ponto de venda. 

A proliferação das novas tec-
nologias e o interminável nú-
mero de mudanças que estas 
trazem para os negócios estão 
longe de chegar ao fim. Hoje em 
dia, as fronteiras entre o mundo 
físico e o digital são cada vez 
mais ténues e já não temos de 
escolher entre uma ou outra. 

Até há bem pouco tempo, 

pensava-se que as lojas físicas 
iriam perder força para as lojas 
online, no entanto, agora, está 
comprovado de que podem so-
breviver e ser bem sucedidas, 
se usarem as novas ferramentas 
tecnológicas como complemen-
to. Atualmente, o desafio vai 
muito para além do simples ato 
da venda. O objetivo é oferecer 
o mesmo tipo de experiência 
em todos os pontos de contacto 
com os clientes, de forma a ca-
tivá-los e construir uma relação 
de proximidade com cada um 
deles.

Consciente desta importância 
que as novas tecnologias assu-
mem no processo de decisão de 
compra de serviços e produtos, 
a VASP disponibilizará, a partir 
de agora, no seu novo site, todas 
as ferramentas para o ajudarem 
a quebrar barreiras, a fidelizar 
novos clientes e a explorar no-
vas alternativas para rentabili-
zar o seu negócio. Apoie-se nas 
nossas soluções físicas e tecno-
lógicas KIOS e tire partido desta 
nova era digital.

25
Quiosque 65 

2016



auMente as suas VenDas 
coM as reDes sociais

dicas
Atualmente, existem diversas ferramen-

tas que podem ajudá-lo a aproximar-se 
dos seus clientes e é essencial que apren-
da a tirar o máximo partido delas. Tratam-
-se das redes sociais - como o facebook, o 
twitter, o pinterest, etc -, e é praticamente 
certo que o seu cliente tenha conta em 
pelo menos uma delas.

Mas não basta apenas estar lá, ao criar 
uma página no facebook, por exemplo, é 
necessário estar ciente de que tem de: ser 
profissional, definir objetivos estratégicos 
e disponibilizar algum tempo para se de-
dicar à manutenção e alimentação da sua 
página.

1Comece por partilhar na sua página 
as capas das publicações que dispo-
nibilizamos diariamente no facebook 

da App KIOS mobile (www.facebook.com/
kiosmobile). Desta forma, atualiza a sua 
página constantemente e dá a conhecer 
todos os títulos que vende aos seus clien-
tes.

2Divulgue alguns dos produtos que 
comercializa, para além das publi-
cações, e que diferenciam a sua loja 

das restantes (como roupa, artigos de pa-
pelaria e/ou escolares, artigos de artes, 
etc). 

3Faça vídeos mostrando o interior da 
sua loja. Não se esqueça de que uma 
boa organização, um ambiente lim-

po, iluminado e agradável, passam uma 
boa imagem e captam a atenção de po-
tenciais clientes. 

4Divulgue os seus descontos e pro-
moções.

Boas vendas!
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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. 

workshoP 
organização e 
gestão Do Ponto De 
VenDa
Saiba como ter um negócio bem 
sucedido.

• Módulo 1 
A VASP e os seus processos

• Módulo 2 
Gestão e dinamização do espaço 
comercial

• Módulo 3 
informatização do Ponto de 
Venda KIOS kube

Preço: 50,00€ 
 (IVA incluído)

Mais inforMações:  
kiosacademy@vasp.pt 
214 337 082

workshoP 
contabiliDaDe e 
fiscaliDaDe no 
Ponto De VenDa
Aprenda a atuar com rigor e a não 
perder dinheiro.

• Módulo 1 
Contabilidade

• Módulo 2 
Gestão de stocks

• Módulo 3 
Fiscalidade

Preço: 50,00€ 
 (IVA incluído)

Mais inforMações:  
kiosacademy@vasp.pt 
214 337 082

workshoP  
kios kube aVançaDo 
MoDaliDaDe Prática
Fique a conhecer todas as 
funcionalidades do KIOS kube.

• Módulo 1 
Registo avançado de produtos

• Módulo 2 
Faturação

• Módulo 3 
Gestão de produtos e de 
fornecedores

• Módulo 4 
Planeamento de campanhas

• Módulo 5 
Relatórios e mapas

• Módulo 6 
Operações avançadas de gestão 
de informação

Preço: 75,00€ 
 (IVA incluído)

Mais inforMações:  
kiosacademy@vasp.pt 
214 337 082

saiba mais em agentes.kios.pt
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exPositor 
Multi-ProDutos
exponha diversos artigos 
na parte superior do móvel, 
utilizando os nossos 
ganchos com fecho de 
segurança, e tire partido 
da arrumação que a parte 
inferior lhe oferece. 

Altura 162 cm 
Comprimento 35 cm 
Largura 60 cm

Preço: 175,00€*

13917 

gancho sPl 
M200 croMaDo 
Preço: 1,50€*

13918 

iDentificaDores 
Magnéticos De 
linear
organize a sua loja e destaque cada 
segmento com o nosso pack de 22 
identificadores magnéticos.

Altura 4 cm, largura 30 cm

Preço: 7,90€*

13905 

zig-zag jornais
Uma peça eficaz para organizar os jornais,  
facilitando a escolha do seu cliente. 
Altura 10 cm, comprimento 97cm, largura 40 cm

Preço: 51,50€*

13916 

balcão Pos 
kios
O balcão ideal para instalar 
o seu KIOS KUBE.

Altura 105cm 
Profundidade 55cm 
Largura 60cm

Preço: 299,90€*

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

13909 

exPositor 
De 

Destaque
este expositor, fácil 

de manusear, dá-lhe 
a possibilidade de 

destacar  
as revistas do dia.

Altura 153 cm 
Largura 34 cm

ProMoção
27,90€*

antes 30€*

Na compra 
do Zig-Zag 
para Jornais  

oferta
  identificadores 
magnéticos de 

linear
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13912 

Parasita
Ideal para destacar 
publicações e, ao mesmo 
tempo, ganhar mais espaço 
no seu linear!

Altura 19 cm 
Profundidade 8 cm 
Largura 23,5 cm

Preço un.: 8,90€*

Preço 3x : 24,00€*

13908 

ilha eM 
MelaMina
A ilha é um espaço perfeito 
para exposição de livros ou 
“gifts”.

Altura 85 cm 
Comprimento 120 cm 
Largura 85 cm

Preço: 184,50€*

13919 

gônDola 
coMPleta
Tire partido da 
versatilidade deste 
móvel. exponha as 
publicações, livros e/ou 
outros artigos de forma 
apelativa.

Altura 135 cm 
Profundidade 70 cm, 
Largura 100 cm

Preço: 430,00€*

lineares Para Publicações 
Exponha as suas publicações de forma organizada e dê 

destaque aos títulos mais vendidos!
Lineares, vitrines, balcões 

Tudo à sua medida!
Orçamentos grátis!
Contacte-nos para 
mais informações.

Pague  
eM 3x seM 

juros (válido para compras superiores a €300* em produtos KIOS store)

saiba mais em agentes.kios.pt

 *Despesas de transporte e montagem não incluídas.  Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. Limitado ao stock existente.
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exPositores 
De PareDe 
Para jornais e 
reVistas
EXPOSITOR P/ REVISTAS 
3662 - Simples - 16,90€ 
3660 - duplos - 35,90€

EXPOSITOR P/ JORNAIS 
3663 - Simples - 17,30€ 
3661 - duplos - 34,61€

Mais inforMações: 
contactcenter@vasp.pt 
214 337 001

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

Preço: 170,00€

Mais inforMações:  
contactcenter@vasp.pt 
214 337 001

solução 
coMPacta 
konica Minolta
• impressão, cópia e 
digitalização até formato A4

• Papel até 210grs incluíndo 
frente e verso automático;

• impressão a preto e a cor 
até 33 páginas por minuto.

renting seManal:  
3 anos - 15,90€ ou 
5 anos - 11,90€

• inclui 100 impressões/
cópias a preto e 25 a cor, 
por semana.

• impressões/cópias 
excendentes: 0,014€/un. 
preto e 0,119€ un. cor.

Mais inforMações:  
kiosprint@vasp.pt  
214 337 026.

solução 
aVançaDa 
konica Minolta
• impressão, cópia e 
digitalização até SRA3 
(320mmx450mm);

• Papel até 300grs. 
(frente e verso automático 
até 256grs.);

• impressão a preto e a cor 
até 25 páginas por minuto;

• impressão de faixas com 
297mm de alt., até 1,20m 
de comp.;

• impressão de documentos 
a partir da internet

renting seManal:  
3 anos - 29,00€ ou 
5 anos - 19,85€

• inclui 200 impressões/
cópias a preto e 50 a cor, 
por semana.

• impressões/cópias 
excendentes:0,0085€/un. 
preto e 0,065€ un. cor.

Mais inforMações:  
kiosprint@vasp.pt  
214 337 026.

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

ProDuto
Convite A5 (Díptico)
Faixa de 1 metro personalizado
50 Flyers A4
5 Cartazes SRA3

custo
0,23€
1,33€
4,85€
1,35€

PVPr
2,80€
8,00€

25,00€
18,00€

MargeM
890%
390%
320%
985%
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gaVeta De 
Dinheiro
Caixa metálica com ligação 
RJ11, para impressora ou 
caixa registadora.

Preço: 50,00€

Mais inforMações:  
kioskube@vasp.pt 
214 337 026

uPs Mge eaton 
noVa aVr 500
Tecnologia line-interactive 
Proteção telefónica, 
modem, internet e adsl, 10 
minutos de autonomia.

Capacidade: 500 va 
entrada: 1x power iec 320 
Saída: 3x power iec 320

Preço: 78,00€

Mais inforMações:  
kioskube@vasp.pt 
214 337 026

scanner 
syMbol ls1203
Scanner funcional, fiável e 
duradouro que permite uma 
maior eficiência na gestão 
do negócio sendo ideal para 
pequenos retalhistas.

Ligação: USB

Preço: 120,00€

Mais inforMações:  
kioskube@vasp.pt 
214 337 026

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

Preço: 170,00€

Mais inforMações: 
kioskube@vasp.pt 
214 337 026

kios kube
HP RP2 Retail System Modelo 2000 
• intel® Pentium® J2900 2,41 GHz 
• Memória 4 GB 1333 MHz ddR3 SdRAM 
• disco Rígido 320 GB SATA (7200 rpm) 
• Placa gráfica Hd intel integrada 
• ecrã panorámico 14 pol. com tecnologia tátil resistiva 
• dimensões (L x P x A) 35,59 x 22,53 x 36,62 cm 
• Peso 6.83 kg com suporte

Oferta da gaveta de dinheiro, teclado e rato.

Preço:  
Pack Start - 16,92€*/semana 
Pack Prime - 18,57€*/semana 
Pack Cloud - 25,97€*/semana

Mais inforMações: 
kioskube@vasp.pt 
214 337 026

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

Vejas as 
ProMoções 

kios kube 
na Página 2 e eM agentes.kios.Pt 

saiba mais em agentes.kios.pt
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promoções
os melhores produtos, 
aos melhores preços

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

€8,20
por display

13547
Mentos Stick Menta
display 20 un.

13690
Mentos Stick Shakies
display 20 un.

13550
Mentos Stick Rainbow 
display 20 un.

13548
Mentos Stick Morango Mix
display 20 un.

13549
Mentos Stick Frutas
display 20 un.

13930
Tubo Best of Chupa Chups 
sabores variados
display 100 + 20 un. grátis

€11,99
0,10€/un.
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Promoções limitadas aos stocks existentes. Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.

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

Encomendas através de contactcenter@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7001.

outros acessórios DisPoníVeis

Acessórios compatíveis com as principais marcas de telecomunicações.  

13953
Cabo dados e carga  
micro-usb 1,5m.
ref. 5018597

PVP s/ iva 
recomend. 

€8,12

s/ iva
€6,50

unidade

13956
Pack auto carga/dados  
p/ micro-usb
ref. 4970054

PVP s/ iva 
recomend. 
€13,81

s/ iva
€11,05

unidade

13955
Cabo lightning 
sync&charge branco 1.5m
ref. 5356257

PVP s/ iva 
recomend. 
€14,63

s/ iva
€11,70

unidade

13958
Auricular bluetooth 
multiponto neo black
ref. 5079919

PVP s/ iva 
recomend. 
€13,81

s/ iva
€11,05

unidade

13959
Carregador auto lightning 
1A+2.4A branco
ref. 5361683

PVP s/ iva 
recomend. 
€21,94

s/ iva
€17,55

unidade

13957
Armband universal black
ref. 5020343

PVP s/ iva 
recomend. 
€10,56

s/ iva
€8,45

unidade

13960
Kit carga 3 em 1 lightning 
Branco
ref. 5360871

PVP s/iva 
recomend. 

€24,38

s/ iva
€19,51

unidade

13954
Pelicula universal anti-
dedadas p/ smartphones
ref. 4967683

PVP s/ iva 
recomend. 
€4,06

s/ iva
€3,25

unidade

Novos artigos que vão ajudar a aumentar as suas receitas.

com a  garantia

fantástica 
campanha de lançamento!

oferta 
exPositor*

Profundidade 15cm largura 25cm 
altura 50cm

* Na compra de 2 unidades de cada um  
dos 4 acessórios  ao lado descritos
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notícias
VasP cria noVa 
Parceria
a VasP e a Moneygram criaram uma 
nova parceria muito vantajosa para os 
pontos de venda.

o noVo serViço 
exclusiVo Do kube
o kios kube tem um novo serviço 
exclusivo para lhe oferecer: uma 
parceria com o epay.

 A VASP estabeleceu recen-
temente uma nova parceria 
com a Moneygram, que dá 
a possibilidade aos seus 
pontos de venda de dis-
ponibilizarem serviços de 
transferência de dinheiro, 
para Portugal e para o es-

trangeiro, 
através das suas lojas. 
Este serviço é uma boa al-
ternativa aos bancos tradi-
cionais, aos cartões de cré-
dito e acrescenta inúmeras 
vantagens competitivas 
face às habituais transfe-
rências bancárias, pois per-
mite que os seus clientes 
recebam e enviem dinhei-
ro, de, e para, todo o mun-
do, de forma rápida e fiável.
Sustentado por critérios 
rigorosos, este serviço da 
Moneygram é já bastante 
valorizado pela comuni-
dade imigrante e pode ser 
uma boa alternativa para 
dar um novo dinamismo à 
sua loja. 
Quais as principais vanta-
gens? Sem custos adicio-

nais, permite-lhe aumentar 
a faturação do seu negócio 
e dá-lhe a oportunidade 
de fidelizar mais clientes. 
Como funciona? Quem qui-
ser enviar dinheiro, deve 
dirigir-se a qualquer ponto 
de venda aderente, apre-
sentar o seu documento 

de identificação e enviar 
o montante deseja-

do para qualquer 
lugar do mundo. Para 

receber, só tem de mostrar 
um documento de identi-
ficação, bem como o códi-
go de transação. Como vê, 
mais simples é impossível.
Não hesite em usufruir des-
ta nova parceria da VASP. 
Deste lado, garantimos-lhe 
acesso a: uma tecnologia 
líder na operacionalização 
e controlo de serviços de 
transferência; um centro 
de atendimento 24 horas; 
formação; apoio de mar-
keting e diversos materiais 
promocionais, referentes 
ao serviço, para colocar na 
sua loja.
Saiba como pode candida-
tar-se a este novo serviço, 
através de: 
www.agentes.kios.pt.

O KIOS kube iniciou o ano 
da melhor forma, brindan-
do os seus pontos de venda 
com um serviço exclusivo: 
os cartões Epay. Estes são 
pré-pagos e permitem a 
adição de dinheiro à conta 
do utilizador que os com-
pra. 
Ao utilizar a plataforma 
Epay, o cliente pode adqui-
rir um dos montantes dis-
poníveis para acrescentar 
à sua conta, sem necessitar 
de recorrer ao seu cartão 
de crédito ou a outra for-
ma de pagamento menos 
segura.
As vantagens? São inúme-
ras! Para além de não ter 

custos associados, a subs-
crição deste serviço é total-
mente gratuita e exclusiva 
para agentes que tenham 
KIOS kube. Os cartões só 
têm valor a partir do mo-
mento em que são ativados 
no POS da sua loja. Desta 
forma, em caso de perda ou 
furto, não haverá qualquer 
prejuízo para si.
Aproveite já esta nova 
oportunidade de negócio 
que lhe estamos a oferecer. 
Forneça novos serviços. 
Comercialize artigos com 
elevada procura, como os 
cartões Epay. Aumente as 
suas vendas e o seu núme-
ro de clientes.

Temos um novo 
serviço para si!

Junte-se aos cerca de 350.000 agentes espalhados por 200 países 
ou regiões. Obtenha mais informações em www.agentes.kios.pt ou 
através do email agentes.kios@vasp.pt ou do telefone 214 337 026.

SEM CUSTOS DE ADESÃO  •  AUMENTO DAS SUAS RECEITAS
 FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES  

A partir de agora, os seus clientes já 
podem transferir dinheiro de/para todo o 
mundo, de forma rápida, fiável e eficaz.
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