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Muitas vezes quando as coisas correm menos bem temos 
tendência para parar e ficar à espera que algo aconteça. 
Mas o tempo nunca pára. Enquanto nós ficamos parados, 
o mundo à nossa volta vai mudando e nós vamos ficando 
cada vez mais velhos. Os nossos concorrentes vão conti-
nuando a caminhar e nós vamos ficando para trás e vamos 
perdendo oportunidades. Ao pararmos, deixamos que seja 
o mundo que nos rodeia a moldar o nosso destino em vez 
de sermos nós a tomarmos o destino nas nossas mãos. É 
por essa razão que nunca devemos parar e ficar à espera. Lá 
diz o ditado “parar é morrer”. A alternativa a parar é prosse-
guir o nosso caminho e direcionar a nossa energia para algo 
em que acreditamos e que consigamos controlar. Não pre-
cisamos de assumir grandes riscos dando grandes passos. É 
preferível darmos pequenos passos com confiança, avaliar-
mos os resultados e ir ajustando a direção que tomamos ao 
longo do caminho. Em alguns casos, poderemos mesmo ter 
que dar um ou dois passos atrás para retomar o nosso cami-
nho na direção certa. Na VASP partilhamos desta filosofia. 
Ao longo dos últimos anos, temos desenvolvido inúmeros 
projetos e lançado novos conceitos e ideias de negócio. To-
das essas iniciativas têm como base uma ideia comum que 
se encontra descrita na nossa missão: “contribuir para a ma-

ximização do consumo de produtos editoriais em Portugal, 
em estreita parceria com Editores e Pontos de Venda, num 
ambiente de permanente inovação e melhoria contínua“. 
Nesta edição da Quiosque damos destaque à nova versão 
do site NetVASP. Uma nova versão do site direcionado ao 
apoio aos pontos de venda e que disponibiliza novas fun-
cionalidades, que possuiu uma nova interface, mais moder-
na e atrativa, e que pode ser acedido através de múltiplas 
plataformas (PC, tablet ou telemóvel). Trata-se de mais um 
passo com o objetivo de vos servir melhor e pensamos que 
pode contribuir para a melhoria do vosso negócio. Gosta-
ríamos de ter o vosso input sobre esta nova versão, pois pre-
tendemos ir continuando a melhorar esta importante ferra-
menta. Podem fazê-lo utilizando o formulário de sugestões 
que se encontra dentro do netVASP.

Por vezes sou questionado sobre se vale a pena continuar 
a investir num mercado que está em queda continuada e 
que muitos dizem que vai desaparecer brevemente. A mi-
nha resposta é sempre a mesma: “parar não é uma opção. 
Temos de continuar a lutar por aquilo em que acreditamos”.  
E você, vai ficar parado à espera ou vai continuar a caminhar 
ao nosso lado?

Paulo Proença
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breves

uM exeMPlo De DinaMisMo!
a tabacaria central já tem um dos nossos tapetes personalizáveis. 
encomende já o seu!

uM quiosque aMigo Da natureza
Joana Piçarra decorou a sua loja de forma muito original.

Mónica Estevão, de 32 anos, é um exemplo de dinamismo 
e simpatia. Foi empregada da Tabacaria Central, em Torres Ve-
dras, durante 10 anos, e quando, há dois anos, viu a oportuni-
dade de se tornar patroa desta loja, não a desperdiçou. 

A jovem empresária acredita que “o segredo para o sucesso 
é gostar do que se faz e procurar novas formas de dinamizar o 
negócio”, por isso, está sempre atenta a todas as novidades que 
a VASP disponibiliza. 

Quando o KIOS store lançou os novos tapetes personalizá-
veis, em agosto, Mónica Estevão foi uma das dezenas de agen-
tes que aderiu de imediato à campanha. O sucesso do tapete 
foi tanto, que Mónica Estevão também acabou por encomen-
dar um para a sua vizinha. 

“Os clientes estão a adorar. É possível encomendar mais um 
para uma vizinha, que tem uma churrasqueira?”, questionou a 
agente, acrescentando: “Mais uma ideia inovadora e brilhan-
te da VASP. Um tapete personalizado super giro, que dá mais 
vida ao nosso estabelecimento. Adorado pelos clientes e pelos 
estabelecimentos vizinhos! Todos querem um! Precisamos de 
ideias assim para revitalizarmos o comércio”.

O Quiosque Refresh tem três anos 
de existência e está inserido dentro 
do Parque Natural da Costa Vicentina, 
em Sagres. Esta localização foi o pon-
to de partida para que Joana Piçarra, 
de 34 anos, se inspirasse e decorasse a 
sua loja de forma muito original, com 
caixas, tábuas de madeira e canas. 

“Optei por uma decoração fun-
cional e ao mesmo tempo amiga da 
natureza, reutilizando materiais e 
minimizando os desperdícios. Como 
o quiosque está inserido no Parque 
Natural, fez-nos todo o sentido seguir 
esta linha e ir ao encontro das expec-
tativas dos nossos clientes, maiorita-
riamente turistas, que cada vez mais 
valorizam a natureza. O respeito que 
o comércio local manifesta nesse sen-
tido também foi importante para to-
marmos esta decisão”, começou por 
revelar a agente.

Imbuída no seu espírito jovem e 

empreendedor, Joana Piçarra acredita 
que “é na inovação que está a susten-
tabilidade dos negócios, assim como 
na sua prosperidade e desenvolvi-
mento. No nosso quiosque oferece-
mos produtos atuais, com utilidade 
e originalidade, procurando não só 
satisfazer os nossos clientes, mas tam-
bém surpreendê-los com produtos 
novos e com qualidade”.

Para além das habituais publica-
ções, no Quiosque Refresh encontra-
mos “vários artigos de recordações do 
Algarve, como: cinzeiros, canecas e 
canetas”, contou Joana Piçarra, enalte-
cendo ainda uma parceria importante 
que tem com a “Algarve Sup Tours. 
Cederam-nos uma televisão com um 
filme promocional dos seus passeios 
de paddle, com imagens espetacula-
res da costa Vicentina e, atualmente, 
já vendemos estes passeios no nosso 
espaço”.
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breves
uMa PareDe coM história
a parede original é um dos pontos que se 
destaca nesta loja, mas não é o único.

Nuno Carreiro, de 47 anos, 
António Elias, de 40, e Vítor 
Rodeia, de 49, juntaram-se re-
centemente para abrir o Ardina 
Caffé, um espaço que se destaca 
pela variedade de serviços que 
disponibiliza e pela parede ori-
ginal, forrada a jornais, que tem 
à entrada. 

“Acreditamos que os nossos 
clientes valorizam um espaço 
inovador e acolhedor, onde se-
jam bem recebidos e tenham 
ao dispor os produtos de que 
necessitam”, revelou Nuno Car-
reiro, explicando, em seguida, 

porque criaram esta parede que 
tanto dá que falar. “Procurámos 
transformar uma barreira visual 
existente, num espaço apelativo 
e criámos esta parede forrada a 
imagens, com um misto de jor-
nais descontinuados e alguns 
contemporâneos, casando, as-
sim, o conceito antigo do Ardi-
na com uma imagem moderna”. 

Para além das habituais pu-
blicações, este ponto de venda, 
que abriu a 24 de junho deste 
ano, oferece aos seus clientes 
“um espaço de cafetaria, produ-
tos de tabacaria e de papelaria”.
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novidades

FarMÁcia eM casa
revista com dicas muito práticas para prevenir doenças e ter uma 
vida mais saudável.

PassaPorte escolar 2016-2017
Com o “Passaporte escolar 2016-2017” é possível 
registar num único documento, toda a informação 
escolar do educando. 
indicado para encarregados de educação e para Alunos.

Puz Ponto a Ponto
excelente maneira de ensinar a desenvolver os princípios do 
desenho, ao mesmo tempo que mantém a nossa mente ocupada, 
aliviando desta forma o stress do dia-a-dia. 30 ilustrações 
exclusivas, produzidas por uma artista portuguesa, esta é a nova 
magazine anti-stress com mais de 1000 pontos para unir!

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:

11 julho 2016
saúde e bem estar
one shot
Adulto
2,70€
Junto a revistas de saúde.

22 julho 2016
escolar
Anual
todos
1,00€
Junto a material de regresso às aulas.

5 setembro 2016
Passatempos/Arte terapia
bimestral
Jovem/Adulto
2,00€
Junto às revistas de passatempos 
e arte terapia.

relÁJate 
coloreanDo
esta publicação é totalmente 
dedicada aos passatempos 
de colorir. tem desenhos para 
toda a família e para todas as 
idades.

conecta los 
Puntos
esta publicação contém 
passatempos de unir os pontos 
(diversos graus de dificuldade).

dAtA de 
LANçAmeNto:

seGmeNto:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

eXPosição:

dAtA de 
LANçAmeNto:

seGmeNto:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

eXPosição:

 
15 julho 2016

Passatempos

mensal

Jovem/Adulto

2,70€

Junto às revistas 
de passatempos..

 
15 julho 2016

Passatempos

mensal

Adulto

2,70€

Junto às revistas 
de passatempos.
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novidades

santos & orações 
Milagrosas
revista com muitas orações milagrosas aos santos para 
pedir ajuda para resolver problemas e viver em paz, de uma 
forma mais feliz e harmoniosa.

Drinks Diary
revista dedicada inteiramente à indústria de bebidas. Vocacionada 
não só para os profissionais do ramo, como para os apaixonados 
pelo mundo das bebidas, pretende acompanhar o período positivo 
e de mudança que a indústria atravessa em Portugal.

Puz esPecial cruzaDex
Com uma grande variedade de Cruzadexes, um dos 
passatempos preferidos dos portugueses e que irá fazer as 
delícias este Verão. todos os jogos são 100% originais e com 
a garantia de qualidade PUZ.

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:

11 agosto2016
religião
one shot
Adulto
1,70€
Junto a revistas de religião.

10 setembro 2016
Vinhos e bebidas
bimestral
Adulto
4,95€
Junto a revistas de vinhos.

26 julho 2016
Passatempos
bimestral
Adulto
2,00€
Junto às revistas de passatempos.

corte e cose 
esPecial
revista dedicada à costura. 
Abordará temas específicos 
em cada edição.

sonhos e seus 
signiFicaDos
revista para auxiliar na 
interpretação dos sonhos e 
seu significado.

dAtA de 
LANçAmeNto:

seGmeNto:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

eXPosição:

dAtA de 
LANçAmeNto:

seGmeNto:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

eXPosição:

 
4 julho 2016

Costura

bimestral

Adulto

4,50€

Junto a revistas 
de costura.

 
8 agosto 2016

Astrologia

Aperiódica

Adulto

2,90€

Junto às revistas 
de astrologia.
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iniciativasnovidades

braVo esPanha
revista brAVo - Agora disponivel a edição espanhola.
oferta de um brinde diferente em todas as edições.

correio Da Manhã / sÁbaDo 
DiVerte-te coM o MunDo Do 
Dinossauro
Coleção o mundo do dinossauro, composta por 80 fascículos 
com oferta de peças para montar.

actiVa / tV Mais / telenoVelas / caras 
escoVa alisaDora
escova alisadora em regime de marketing alternativo ,que poderá 
ser vendida com as revistas Activa, tV mais , telenovelas e Caras.

dAtA de LANçAmeNto:
seGmeNto:

PeriodiCidAde:
PÚbLiCo ALVo:

PVP:
eXPosição:

dAtA de iNíCio:
dAtA de fim:

seGmeNto:
PeriodiCidAde:
PÚbLiCo ALVo:

PVP: 

eXPosição:

dAtA de LANçAmeNto:
seGmeNto:

PeriodiCidAde:
PÚbLiCo ALVo:

PVP:
eXPosição:

19 julho 2016
Juvenil
Quinzenal
Jovem
1,95€
Junto a revistas juvenis.

8 setembro 2016
15 março 2017
didático/Colecionável
semanal
todos
1a entrega 1€, 2a entrega 3,95€, 
restantes entregas 6,95€.
Junto ao Correio da manhã e sábado

22 setembro 2016
Acessórios
Única
feminino
15,90€
Junto a revistas femininas.

PokéMon go
revista oficial Nintendo World 
totalmente dedicada ao jogo 
do momento: PoKÉmoN Go.

Piões troMPos 
coMeta
Piões. o jogo regressa mais 
moderno, com concursos e 
campeonatos a promovê-los!

dAtA de 
LANçAmeNto:

seGmeNto:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

eXPosição:

dAtA de 
LANçAmeNto:

seGmeNto:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

eXPosição:

 
12 agosto 2016

Jogos

Aperiódica

Jovem/Adulto

3,90€

Junto a revistas 
de jogos.

 
setembro 2016

infantil/Juvenil

-

Jovem/Adulto

-

Junto ao balcão
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destaque
no toPo Da 
era Digital
a global Media group 
continua focada em 
apostar nos meios 
digitais e no reforço 
da visibilidade 
das suas 
marcas nos 
pontos de 
venda. 

A Global Media Group tem apostado 
fortemente na inovação e nas novas 
tecnologias para se destacar no mer-
cado. Os dois sites que lançou, recente-
mente, da revista “Evasões” e do jornal 
“O Jogo”, são prova disso mesmo, mas 
não são os únicos exemplos que mos-
tram a constante preocupação desta 
reconhecida empresa em cativar cada 
vez mais leitores.

Ao longo destes primeiros meses do 

ano, e de acordo com o ranking Nets-
cope de julho, a Global Media Group 
aumentou “50% nas visitas e 90% nas 
pageviews”, em relação ao mesmo 
período de 2015, tornando-se, assim, 
líder do mercado digital.

Mas Nuno Ramos, o diretor de circu-
lação da Global Media Group, garante 
que a incessante busca pela aceitação 
e fidelização de clientes não se esgota 
pelo mundo online. Ciente de que “o 

papel continua a ser o pulmão da im-
prensa diária”, este reconhecido grupo 
de media português tem reforçado 
também a visibilidade de algumas das 
suas marcas nos pontos de venda, com 
o desenvolvimento de inúmeras ações.

Satisfeito com o sucesso alcançado, 
Nuno Ramos assegura que vão con-
tinuar atentos às necessidades dos 
clientes e promete que irão manter-se 
“focados em fazer acontecer o futuro”.
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a global MeDia teM 
aPostaDo Muito no 
MunDo Digital, atraVés 
Do lançaMento De 
noVos sites e Da 
DinaMização Das reDes 
sociais. é essencial 
estar Presente eM toDas 
as Frentes Para se 
aProxiMareM caDa Vez 
Mais Dos leitores?

É essencial estarmos nas frentes 
certas, darmos passos sólidos na 
construção das nossas marcas e tra-
balharmos para sermos os melho-
res no que fazemos. Só desta forma 
será possível envolver os leitores 
no universo Global Media Group. 
Queremos ser a primeira escolha 
dos leitores, independentemente da 
plataforma de preferência que esco-
lherem e para chegarmos lá temos 
que estar onde os leitores estão. Se 
o mundo está cada vez mais digital e 
se a dinâmica está a mudar os leito-
res para as plataformas digitais, nós 
queremos estar lá, e oferecer aos lei-
tores a possibilidade de desfrutarem 
dos nossos conteúdos.  

DeViDo a esta Forte 
aPosta na inoVação e 
nas noVas tecnologias, 
a global MeDia Foi 
eleita, recenteMente, 
líDer Do MercaDo 
Digital Pelo ranking 
Do netscoPe. coMo 
encaraM esta 
Distinção?

A aposta forte do grupo na inova-
ção revela-se nos números: o Global 
Media Group conseguiu, no acumu-
lado dos primeiros sete meses do 
ano, uma subida de 50% nas visitas 
e 90% nas pageviews, em relação ao 
mesmo período de 2015, e é natu-
ral que esta distinção seja encarada 
com enorme satisfação por toda a 
equipa. Esta distinção é um fator 
de motivação acrescido, para conti-
nuarmos a trabalhar na construção 
de uma marca cada vez mais forte. 

Por outro lado, e apesar da satis-
fação, a responsabilidade de fazer 
mais e melhor aumenta, porque os 
nossos leitores são exigentes e por 
isso estamos empenhados em dar o 
melhor para continuar a ser a primei-
ra escolha.

Para aléM Do ForMato 
Digital, não DescuraM a 
iMPrensa eM PaPel e têM 
DesenVolViDo ações De 
atiVação De Marca Para 
as Vossas Publicações. 
consiDeraM iMPortante 
estar constanteMente 
a Fazer este reForço De 
VisibiliDaDe nos Pontos 
De VenDa Para Manter a 
FiDeliDaDe Dos leitores?

A Global Media Group tem feito 
um trabalho fantástico no acompa-
nhamento da movimentação dos 
leitores entre as várias plataformas 
disponíveis no mercado. Sabemos 
que o número de leitores não está 
a diminuir, mas os hábitos de leitu-
ra estão a mudar! Existe uma fatia 
muito significativa de leitores que 
se mantêm nas plataformas tradicio-
nais e, por isso, é preciso manter uma 
presença forte no ponto de venda. 
Queremos conquistar mais leitores 
e fidelizá-los, através de assinaturas 
às nossa marcas, por isso temos que 
estar onde eles estão. Existe um mer-
cado muito significativo na imprensa 
em papel e nesse sentido temos que 
continuar focados nesse mercado, 
com um conjunto de dinâmicas que 
nos permitam dar a conhecer o que 
estamos a fazer. A partir daqui a es-
colha é do leitor, mas nós queremos 
ser essa escolha.

JÁ têM Mais alguMas 
iniciatiVas DelineaDas 
Para os PróxiMos 
Meses?

Continuamos focados em fazer 
acontecer o futuro e por isso es-
tamos a preparar um conjunto de 
ideias, para colocar em prática nos 

próximos meses. Teremos oportuni-
dade de divulgar essas iniciativas no 
seu devido tempo, porque o segredo 
é a alma do negócio.

tenDo eM conta que os 
Pontos De VenDa são 
iMPortantes Parceiros 
Para as VenDas De 
qualquer Publicação, 
DeseJa aProVeitar esta 
oPortuniDaDe Para 
Deixar alguMa Dica De 
exPosição aos nossos 
agentes?

O sucesso depende muito da visi-
bilidade e da exposição das marcas, 
e se não estivermos com um bom 
nível de exposição, perdemos a vi-
sibilidade, e naturalmente ficamos 
mais distantes dos leitores que que-
remos conquistar diariamente. Sa-
bemos que uma boa exposição dos 
nossos produtos pode significar uma 
melhoria do resultado do ponto de 
venda. Os agentes são um elemento 
estratégico para a divulgação e ven-
da das nossas marcas. Nesse sentido 
contamos com os agentes e esta-
mos empenhados em melhorar uma 
aproximação forte ao ponto de ven-
da. Sem essa proximidade, sabemos 
que estaremos mais distantes dos 
nossos leitores.

Por Falar eM Parcerias, 
qual o balanço que Faz 
Desta relação De longa 
Data coM a VasP?

O balanço na nossa relação com a 
VASP é bastante positivo! Esta parce-
ria de longa data tem-se solidificado 
ao longo dos anos.  Existe uma dis-
ponibilidade enorme para trabalhar-
mos em conjunto e desenvolvermos 
ações que se traduzam em sucesso 
para todos. A VASP é um parceiro 
estratégico, quer na distribuição das 
nossas marcas, quer na colocação 
em prática de uma parte considerá-
vel das nossas ações e, nesse senti-
do, iremos continuar a melhorar a re-
lação para que esta traga vantagens 
para todas as partes envolvidas.
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emcampo
bikes nas Praias

esta ação voltou a ser um 
sucesso nas principais zonas 
balneares e turísticas do país.

a iMPortância De 
ter oPinião
a xxi ter opinião voltou a estar 
destacada em centenas de lojas.

A VASP uniu-se, uma vez mais, a alguns dos seus edi-
tores e pontos de venda para realizar a conceituada 
ação Bikes verão, que conta já com dez anos de exis-
tência. 

De 15 de julho a 31 de agosto, ninguém ficou indife-
rente às 25 bikes que circularam nas principais praias 
e locais turísticos portugueses, de norte a sul do país, 
incluindo na Ilha da Madeira. 

No final, o feedback voltou a ser positivo e o objeti-
vo de aumentar as vendas das publicações foi atingido. 
Tudo isto, aliado ao facto desta ação fomentar o contac-
to direto com cerca de 500 mil pessoas, parece estar a 
tornar-se um chamariz para os nossos pontos de venda 
que, ano após ano, se candidatam em grande número 
para participar. 

Na próxima edição tente a sua sorte, pode ser que seja 
um dos felizes contemplados a ver as suas publicações 
a circularem sobre rodas e as suas vendas a aumentar.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos continua a 
apostar tudo na divulgação da XXI Ter Opinião. As capas 
apelativas e os temas atuais, que a revista retrata habitual-
mente, fazem toda a diferença e são, sem dúvida, alguns 
dos principais segredos para o seu sucesso. Mas não são 
os únicos. 

A cada novo número que sai para a banca, a editora pro-
cura realizar diversas ações, em simultâneo, com a VASP 
TMK, para colocar a sua revista em inúmeros locais de des-
taque, estrategicamente escolhidos. 

A edição de junho, cuja temática se centrou n’“A Demo-
cracia em sobressalto”, foi mais um exemplo disso mesmo. 
De 9 a 22 de junho, os clientes que entraram nos cerca 
de 300 pontos de venda da rede tradicional, da Fnac e da 
Galp, que acolheram as ações de montras e destaques, de 
stoppers e de parasitas da XXI Ter Opinião, certamente 
que não ficaram indiferentes a esta publicação.
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eVasões eM Foco
a global Media group aproveitou o verão para 

promover mais a sua revista.

De 22 de julho a 12 de agosto, a re-
vista Evasões esteve destacada, em pa-
rasitas, em 50 pontos de venda estra-
tegicamente escolhidos, de norte a sul 
do país, pela Global Media Group e pela 
VASP TMK.

O objetivo da ação era promover esta 
publicação semanal, que é oferecida às 
sextas-feiras, na compra do Jornal de 
Notícias ou do Diário de Notícias e que, 
a partir de sábado, pode ser adquirida, 
isoladamente, por 1,60€.

A Evasões é um guia de lazer e turis-
mo, que leva até ao leitor o que de me-
lhor Portugal tem para oferecer. Nesta 
publicação “encontram-se as melhores 
e mais atuais sugestões gastronómicas, 
os restaurantes de que toda a gente 
fala, os lugares mais bonitos para pas-
seios a dois, as atividades radicais para 
juntar os amigos e passar momentos 
inesquecíveis ou atividades lúdicas para 
fazer em família, com as suas crianças 
num fim de semana ou numas férias”, 
revelou a Global Media Group.

o regresso Do 
carro cheio
o correio da Manhã continua a realizar 
ações para promover os seus concursos.

O “Concurso Carro Cheio” re-
gressou ao Correio da Manhã e 
a Cofina não olhou a meios para 
promover massivamente esta ini-
ciativa. Para além da publicidade 
na televisão, na imprensa digital, 
na rádio e em outdoors, a edito-
ra solicitou a ajuda da VASP TMK 
para implementar uma ação de 
stoppers, em 50 pontos de venda 
da rede tradicional.

“Durante oito semanas, o jor-
nal vai premiar os seus leitores 
com um total de 86.000€ em car-

tões de compras. A nova edição 
do Concurso Carro Cheio tem 
início no próximo domingo, 31 
de julho, e no seu sorteio final em 
outubro oferece ainda um smart 
fortwo cabrio”, revelou a Cofina, 
logo no inicio da campanha. 

O objetivo da ação, que passa-
va por manter o Correio da Ma-
nhã “próximo dos seus leitores 
e das suas reais necessidades, 
disponibilizando-lhes vantajosas 
ofertas para o seu dia-a-dia”, foi 
amplamente atingido.
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A formação do KIOS academy, 
“Organização e gestão do ponto de 
venda”, que nasceu da necessidade 
de transmitir conhecimento e ferra-
mentas de trabalho para os atuais 
e futuros agentes, comemora o seu 
4º aniversário, no próximo dia 12 de 
outubro.

Ao longo destes anos, já realizá-
mos mais de 80 formações, o que 
resultou em mais de 600 agentes 
formados. 

Atualmente, a formação de “Orga-
nização e gestão do ponto de ven-
da” é composta por três módulos. O 
primeiro, intitulado “VASP e os seus 
processos”, foca a parte mais opera-
cional, isto é, a função da VASP como 
distribuidora. Explica como funciona 
o centro de operações, o reparte, a 
recolha de sobras e mostra quais os 
documentos necessários para este 
processo. 

Após esta abordagem, passamos 
para a “Gestão e dinamização do 
espaço comercial”, que tem como 
objetivo alertar os agentes para pe-
quenas estratégias de marketing, 
que fazem toda a diferença no negó-
cio: mostramos os fatores de sucesso 
para a venda, destacamos a impor-
tância da localização, realçamos a 
necessidade de terem um espaço 
limpo e apelativo, exemplificamos 
como deve ser a disposição correta 
das publicações e dos produtos e da-
mos algumas dicas para melhorar o 
aspeto da sua loja. No entanto, aler-
tamos sempre que não há milagres 
e que, para estas estratégias terem 
sucesso, é necessário um fator im-
portante e diferenciador: o atendi-
mento! 

O último módulo é dedicado à 
“Informatização do ponto de venda”. 
Aqui, mostramos as mais-valias do 
software, definimos os elementos a 
ter em conta para a gestão do ponto 
de venda e ensinamos a tirar partido 
das tecnologias de informação, da 
inovação, mostrando como fidelizar 
um cliente através dessas ferramen-
tas. 

Para além destas matérias, tem 
ainda a oportunidade de ver algu-
mas das soluções que a VASP dis-
ponibiliza, atualmente, para ren-
tabilizar o seu ponto de venda. Por 
exemplo, na visita que fazemos à 

Loja KIOS, (a nossa maquete real de 
um ponto de venda), tem acesso a 
todo o mobiliário do KIOS store, bem 
como a outras soluções como o KIOS 
kube, o print, o express e o tv. 

Mas há mais… Para ficar com uma 
ideia dos processos que são abor-
dados durante a parte da manhã 
da formação, à tarde damos-lhe a 
possibilidade de conhecer a nossa 
expedição, onde, através de uma 
visita guiada, poderá ver a logística 
das publicações, desde que as rece-
bemos aqui na VASP até chegarem 
ao seu ponto de venda. Neste local, 
poderá ver também como se pro-
cessam as sobras. Esta visita é mui-
to importante e abrangente, pois 
permite-lhe ter uma noção real da 
importância de todos os processos 
que integram o seu dia-a-dia.

Parabéns, kios acaDeMy!

especial

testeMunhos Dos nossos agentes
“Aprendi bastante com esta formação, pois alertou-me para 

algumas questões e fiquei a conhecer as interligações que posso 
usar para o meu negócio.”

“Ajudou-me a perceber melhor o funcionamento da VASP e os 
seus produtos.”

“A visita à loja modelo e à fábrica permitiu-me conhecer melhor a 
dinâmica da VASP.”

“A formação no geral foi muito enriquecedora, mas destaco a infor-
mação dada acerca da organização da loja e o sistema de sobras, pois 

são pontos cruciais para o dia-a-dia do meu negócio.”

as PróxiMas Datas:
13 de outubro 
(MLP – Venda Seca)

20 de outubro  
(Maia)

3 de novembro  
(MLP – Venda Seca)

10 de novembro 
(Maia)

POR APENAS

55,
89€ + IVA 55,
89€ + IVA

POR APENAS

zig-zag 
de jornais

+
chocobox 

zig-zag 
de jornais

+
chocobox 

Aproveite o outono para organizar a loja 
e adoçar a boca dos seus clientes. 

Aumente as suas receitas, expondo melhor as suas publicações e 
oferecendo produtos diferenciadores, como os nossos chocolates.

Encomende já através de agentes.kios.pt, telf. 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt.
Promoção limitada ao stock existente. Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. 
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PUB
POR APENAS

55,
89€ + IVA 55,
89€ + IVA

POR APENAS

zig-zag 
de jornais

+
chocobox 

zig-zag 
de jornais

+
chocobox 

Aproveite o outono para organizar a loja 
e adoçar a boca dos seus clientes. 

Aumente as suas receitas, expondo melhor as suas publicações e 
oferecendo produtos diferenciadores, como os nossos chocolates.

Encomende já através de agentes.kios.pt, telf. 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt.
Promoção limitada ao stock existente. Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. 



PUB
Velocidade A4/A3: 
Cores 22/14 ppm; 
Preto e branco 22/14 ppm

Formatos de papel: 
A6-A3; SRA3; banner 1,2 metros
e formatos individualizados

Painel táctil de 9 polegadas com Painel táctil de 9 polegadas com 
suporte multi-táctil

CARACTERISTICAS

CAMPANHA
REGRESSO ÀS AULAS!

Para outras soluções de renting contate-nos:
E-mail: comercial.kios@vasp.pt
Tel: 214 333 7026

  Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa em vigor, 
renting semanal válido para um contrato de 260 semanas.
Oferta limitada ao stock existente.

19.85€
*

*

A PARTIR DE

POR SEMANA

OFERTA

1000
CÓPIAS
PRETO E BRANCO

KONICA MINOLTA
BIZHUB C258e



Ano após ano, a Árvore da Solida-
riedade continua a crescer e a encher-
-nos de orgulho. Esta campanha já 
conquistou um lugar cativo no cora-
ção dos agentes e editores da VASP e 
os resultados não podiam ser melho-
res.

Desde o início desta ação solidá-
ria, em 2008, já angariámos mais de 
73 mil euros, ajudámos cerca de 65 
pessoas e distribuímos perto de 160 
equipamentos de ajuda técnica (ca-
mas articuladas, colchões especiais, 
cadeiras de rodas, macas, andarilhos, 
entre outros bens essenciais) por 71 
Instituições de Solidariedade Social.

agraDeciMentos na 
PriMeira Pessoa

Na campanha deste ano, voltámos 
a melhorar vidas e a multiplicar sorri-
sos. Os agradecimentos já começaram 
a chegar. 

“Ser portador de deficiência afeta 
o dia a dia e não é fácil. Pode mesmo 
comprometer a qualidade de vida, 
a nível social e pessoal. A cadeira e o 
assento, principalmente, vieram trazer 

um conforto e melhoria no meu dia-
-a-dia. Com o meu problema de saú-
de resolvido espero usufruir o mais 
possível dela. O meu grau de incapa-
cidade é de 94% e necessito sempre 
de alguém para me ajudar. Espero sair 
rapidamente do hospital, ir passear e 
deslocar-me nesta nova cadeira”, con-
tou-nos Marco Pereira, que apesar de 
ainda estar a aguardar por mais uma 
ajuda para um colchão próprio, para 
o grau 4 em que se encontra, já está 
muito feliz com esta oferta.

A Instituição que solicitou uma 
cadeira nova para o pequeno David 
também fez questão de nos enviar o 
seu agradecimento: “A ANCAP, o Da-
vid e a sua família, mais uma vez agra-
decem a oferta da cadeira adaptada. 
Esta dádiva melhorou de forma muito 
positiva a sua condição física e emo-
cional. É um apoio fundamental e im-
prescindível no seu dia a dia, na des-
locação para escola e tratamentos, na 
melhoria do seu bem-estar, desenvol-
vimento e conforto diário. A ANCAP, 
como é habitual, continuará a apoiar 
este menino e a sua família em todas 
as suas necessidades. A Solidariedade 

é o sentimento que melhor expressa 
o respeito pela dignidade humana. 
Obrigada a todos“.

A Entrajuda também aproveitou a 
oportunidade para agradecer, uma 
vez mais, pelos ótimos frutos que te-
mos colhido ao longo dos anos: “Obri-
gado por tudo. Sem a vossa ajuda 
nada disto seria possível”.

Da nossa parte, resta-nos dirigir um 
agradecimento sentido aos nossos 
editores e pontos de venda por con-
tinuarem ao nosso lado nesta campa-
nha de sucesso. Sem vocês, nada disto 
seria possível!

especial
ÁrVore Da soliDarieDaDe DÁ Frutos
a nossa campanha solidária deste ano voltou a ajudar mais pessoas carenciadas.

17
Quiosque 67 

2016



Aberta desde abril de 
2013, a Papelaria Jardim 
da Falésia, na Costa da Ca-
parica, tem como donos 
dois agentes pró-ativos, 
Paula e Nuno Torres, de 42 
e 45 anos, que não olham 
a meios para atingir o seu 
principal objetivo: aumen-
tar as vendas. 

“Ao longo do verão, du-
rante a semana, para além 
de estarmos na nossa loja, 
também vendemos publi-
cações e raspadinhas no 
Clube de Campismo de 
Lisboa – CCL. Já nos dispo-
nibilizaram lá um pequeno 
quiosque e é nesse local 
que expomos todos os títu-
los e artigos, logo que pela 
manhã”, começa por revelar 
a empresária, acrescentan-
do: “Mas não paramos por 
aqui. Ao fim-de-semana, 
também temos uma mesi-
nha no Parque de Campis-
mo do Inatel, para vender-
mos algumas publicações”.

Depois de em junho, 
se terem visto obrigados 
a fechar as portas do seu 
segundo ponto de venda, 
Paula e Nuno Torres deci-
diram que havia chegado a 
altura de reorganizar ideias 
e focar-se naquilo que é 
essencial. Tomada esta 
decisão difícil, agora tudo 
parece correr de feição e os 
agentes ainda arranjaram 
tempo para se candidatar e 
participar na ação das Bikes 
de verão da VASP, com duas 
bicicletas. 

O truque? É não parar, 
pois, tal como diz Paula 
Torres: “há que trabalhar o 
verão da melhor maneira 
possível”. 

o PoDer Da ProatiViDaDe
Proatividade e simpatia são duas das palavras de ordem 
que reinam neste ponto de venda na costa da caparica.

emfoco
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entregaMos 
ao DoMicílio! 

a euforia dos lápis oferece 
um serviço de entrega ao 

domicilio, que satisfaz os 
seus clientes. 

Desde que abriu as portas, em agosto 
de 2015, que o ponto de venda Euforia 
dos Lápis, em Castelo Branco, procura 
cativar o máximo de clientes. Andreia 
Duarte não olha a esforços para satisfa-
zer as necessidades dos seus clientes e 
a prova disso mesmo é o serviço de en-
tregas ao domicilio que disponibiliza na 
sua loja.

“Quando fiquei com a papelaria repa-
rei, de imediato, que algumas pessoas, 
principalmente as mais velhas, por ve-
zes, tinham alguma dificuldade em vir 
todos os dias e pediam constantemente 
para guardar publicações diárias”, come-
çou por revelar a agente. 

Após esta constatação, seguiu-se “um 
levantamento de todos os comércios 
e entidades profissionais existentes na 
zona do estabelecimento. Numa segun-
da abordagem, apresentámos os nossos 
serviços e oferecemo-nos para levar o 
jornal e outras publicações diariamente. 
Todos os cafés, restaurantes, cabeleirei-
ros, mercearias e outros tipos de comér-
cio junto à papelaria aderiram facilmen-
te a este serviço e agora, diariamente, 
entregamos ao domicilio, tanto as publi-
cações diárias como as periódicas”.

O impacto desta iniciativa, ao nível 
das vendas, rapidamente se fez sentir. 
“Assim, conseguimos uma venda diária 
garantida”, contou Andreia Duarte, satis-
feita com a sua aposta. 

Ciente de que “um atendimento o mais 
personalizado possível” é essencial para 
o sucesso de um negócio, a empresária 
promete “continuar a acompanhar o que 
nos rodeia, observar bem as necessida-
des do cliente, escutando ativamente o 
que nos dizem todos os dias, e tentar 
corresponder às suas expectativas, ofe-
recendo uma vasta gama de produtos”.
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emfoco
MaDeira

a atenção que catiVa 
a simpatia e a atenção para com os clientes são duas das máximas 
que reinam na Papelaria e tabacaria Jardins de santa luzia.

Há cerca de dez anos, Maria Ângela Afonso abriu a 
Papelaria e Tabacaria Jardins de Santa Luzia, na Rua da 
Carne Azeda, no Funchal. Hoje confessa que o atendi-
mento personalizado, o procurar oferecer o que há de 
novo no mercado e a atenção para com os clientes são 
aspetos a seu favor e que, por isso, tem muitos clientes 
fiéis. 

O espaço onde a loja se encontra, mesmo ao lado dos 
Jardins de Santa Luzia, já era propriedade sua e, logo 
desde o início, as ideias de negócio foram muitas, até 
que finalmente assentou na abertura de uma papelaria 
e tabacaria. 

A experiência profissional anterior, de mais de 30 
anos na área da hotelaria, fez com que Maria Ângela va-
lorizasse a importância de um atendimento cuidado e 
personalizado. 

Conhecida por ser incansável com os seus clientes, 

a agente procura tratar a maioria pelo nome próprio e 
tenta oferecer produtos que vão ao encontro das suas 
preferências. Para além das publicações, esta loja tem 
uma parte de tabacaria, mas também uma zona de gar-
rafeira, entre outros artigos. 

Apesar de os tempos serem difíceis, e de sentir algu-
mas dificuldades acrescidas pelo seu espaço não estar 
mesmo no centro da cidade, a empresária vai ganhando 
alento com os seus clientes habituais, que a acompa-
nham desde há muitos anos. 

“Eu tenho clientes que fazem reservas, principalmen-
te de jornais e de revistas. Há clientes a quem dou um 
toque e já sabem que é para passar cá para vir buscar os 
seus artigos”, referiu Maria Ângela, acrescentando que 
também recebe a visita de alguns turistas. “Muitas ve-
zes entram cá não para comprar, mas para pedir alguma 
indicação”, brincou.
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Trabalhamos por si e para si e a prova 
disso está, uma vez mais, na novidade que 
estamos prestes a lançar. Preocupados em 
ajudá-lo a rentabilizar cada vez mais o seu 
tempo e o seu negócio, reformulámos o 
netVASP que tão bem conhece. Demos-
-lhe uma nova imagem e estamos con-

fiantes de que vai gostar muito desta 
nova versão, que foi desenhada para 
todos os dispositivos: mobile, tablet 

e pc.
Inicialmente poderá estranhar algu-

mas das mudanças implementadas. 
Mas não se preocupe, pois estaremos 

sempre aqui, à distancia de um telefo-
nema e/ou email, para ajudá-lo nesta 

viagem pelo novo netVASP. 
Mais moderno, prático, flexível, di-

nâmico, atrativo, intuitivo e interativo. É 
assim que este renovado portal se apre-

sentará ao mundo, dentro de poucos dias. 
Tal como havíamos prometido na edição 
anterior da Quiosque, até ao final do ano, 
contamos lançar algumas inovações tec-
nológicas que serão importantes para si, 
mas pareceu-nos primordial começarmos 
por aperfeiçoar a solução que mais utiliza 
para efetuar as suas tarefas diárias. 

noVas 
FuncionaliDaDes ao 
seu DisPor

Optámos por melhorar a imagem e os 
conteúdos do seu portal de gestão, mas 
o nosso principal objetivo passou, essen-
cialmente, por disponibilizar novas fun-
cionalidades que se adequem às suas ne-
cessidades e que o ajudem a realizar o seu 
trabalho, de forma rápida e eficaz. 

dossier
 uM noVo 

netVasP à sua 
MeDiDa 

o netVasP Foi reForMulaDo.  
conheça JÁ  as noVas  

FuncionaliDaDes   
que terÁ ao seu DisPor!
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1 TUTORIAIS
Disponível em todas as páginas do site

Em caso de dúvida, leia sempre as infor-
mações que constam no cabeçalho da 
página que está a consultar, pois lá en-
contrará breves tutoriais que o ajudarão a 
completar a tarefa que deseja.

2 ÚLTIMOS PEDIDOS
Agentes > Últimos Pedidos

Aceda ao seu histórico de pedidos nesta 
área do site. Aqui, encontrará tudo o que 
solicitou, de forma rápida e inequívoca. 

3 MENSAGENS DE APOIO 
Agentes > Mensagens

Esteja atento às notificações que aparece-
rem neste ícone que estará localizado no 
canto superior direito, pois utilizaremos 
esta ferramenta para lhe transmitir algu-
mas informações importantes.
Estas mensagens, quer sejam gerais e/
ou personalizadas, terão cores diferentes, 
consoante a sua importância e/ou grau de 
urgência. 

4 CONSULTA DE CAPAS
 Agentes > Consultas > Capas

A partir de agora, já poderá consultar as 
capas das publicações que a VASP dis-
ponibiliza e distribui. Com esta nova fun-
cionalidade, queremos evitar que perca 
tempo e que se engane quando quer, por 
exemplo, proceder a uma devolução.

5 
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO
Agentes > Inquéritos > Satisfação

Através desta ferramenta, os agentes que 
detenham as nossas soluções KIOS kube, 
print e/ou tv, poderão avaliar o atendi-
mento da nossa equipa de suporte técni-
co KIOS.
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www.lycamobile.pt 26 500 1632
Mais informações em

CHAMADAS INTERNACIONAIS
A PARTIR DE 1 CÊNT/MIN

Brasil Roménia Índia Angola China Guiné-
Bissau

Bangladesh Paquistão França Ucrânia

LM_PORT_Int_Calls_170x240mm.indd   1 12/09/2016   17:36

Para aceder ao novo netVASP, que se 
adapta a todo o tipo de dispositivos 

(mobile, tablet e pc), não necessita de 
entrar no site da VASP. Poderá fazê-lo 

através do netvasp.kios.pt ou, então, 
do site agentes.kios.pt 

Aproveitamos para informá-lo que 
dentro de pouco tempo irá receber  

um pequeno guia sobre  
o seu novo portal.

6  ALTERAÇÃO COMERCIAL NA APP 
KIOS MOBILE
 Agentes > Pedidos > Alteração comercial 

KIOS mobile
Aqui, poderá alterar os dados referentes à 
sua loja que aparecem na App KIOS mobile. 
Caso ainda não a conheça, não perca mais 
tempo e aceda já ao site 
kiosmobileapp.com ou à página de face-
book www.facebook.com/kiosmobile/.

  

7 ARQUIVO DE FICHEIRO
Agentes > Consultas > Arquivo Ficheiros

Aqui, poderá pesquisar alguns dos docu-
mentos que preenche habitualmente, como 
as GLD, GLS, etc.

o PoDer Da  
sua oPinião

Como vê, nada foi deixado ao acaso nes-
te novo netVASP, mas asseguramos que as 
melhorias e as novidades não terminam 
por aqui. 

Nós estamos muito satisfeitos com 
o resultado, mas gostaríamos de sa-
ber a sua opinião. Envie-nos sugestões 
que nos ajudem a otimizar (ainda mais) 
este espaço, que foi totalmente remo-
delado a pensar em si, utilizando o 
formulário que se encontra no portal. 
Ajude-nos a melhorar o seu netVASP.  
Contamos consigo!
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O KIOS tv mudou. Mais moderno, 
dinâmico e interativo, tem agora 
uma nova imagem e novas funcio-
nalidades, que poderão ajudá-lo a 
aumentar o lucro do seu negócio. 

Reconhecido como um impor-
tante meio de comunicação para 
as lojas, desde que foi criado, em 
2011, o KIOS tv mantém, até hoje, o 
seu propósito original de ajudar os 
pontos de venda a divulgar as capas 
das publicações diárias, semanais e 
mensais que vendem no seu espaço. 
No entanto, este ano, resolvemos 
efetuar algumas melhorias nesta so-
lução da VASP.

Criámos um layout mais apelativo, 
juntámos a possibilidade de passar 
as últimas notícias dos sites de cada 
título e disponibilizámos a informa-
ção sobre o tempo, dando a previ-
são para os próximos 4 dias, em di-
versas localidades. Tudo isto, aliado 
aos habituais conteúdos comerciais, 
promocionais e informativos, a que 
sempre habituámos os nossos agen-
tes, e parecem estar reunidos todos 

os condimentos para que esta se 
torne uma receita de sucesso. Mas as 
novidades não terminam por aqui.

A partir de agora, pode começar 
a ganhar algum dinheiro extra com 
esta solução da VASP. Aproveite os 
dois spots publicitários a que terá 
direito, mensalmente, para anun-
ciar marcas, produtos e/ou serviços 
de outros negócios. Estabeleça par-
cerias com empresários locais, por 
exemplo, e convença-os a comuni-
carem os seus produtos e/ou servi-
ços no KIOS tv. 

Poderá adquirir o nosso primei-
ro pack, que inclui o equipamento 
(LCD, computador e suporte) mais o 
software. No entanto, caso já tenha 
o equipamento, poderá optar pelo 
segundo pack que disponibilizamos, 
que inclui apenas o fornecimento 
do nosso serviço (software). Relem-
bramos que ambas as modalidades 
têm direito aos dois spots publicitá-
rios de oferta, por mês, que podem 
(e devem) ser utilizados para pro-
mover o seu negócio e o de outros 
comerciantes locais.

Aproveitamos, ainda, para infor-
má-lo que o novo KIOS tv continuará 
a funcionar através de um LCD, com 
ecrã de 32”, colocado na montra ou 
em local privilegiado no interior dos 
pontos de venda, com suporte de 
chão ou de parede. 

Até ao momento, esta solução da 
VASP já se encontra disponível em 
30 pontos de venda, localizados em 
centros comerciais e zonas de gran-
de tráfego, mas a partir de agora 
também poderá estar na sua loja.

Saiba já como pode aderir a este 
renovado KIOS tv. Incentive novas 
compras e capte a atenção dos seus 
clientes. Aumente as suas receitas. 
Estabeleça novas parcerias com os 
empresários locais. Venda o espaço 
publicitário a que tem direito men-
salmente e rentabilize, em pouco 
tempo, o dinheiro investido!  

notícias 
chegou o noVo kios tV! 
saiba já como pode começar a lucrar com 
esta solução no seu ponto de venda.

FuncionaliDaDes Do 
noVo kios tV:
- Informação do tempo com previsão dos 
próximos 4 dias;
- Notícias atualizadas a cada 5 minutos (RSS 
feed);
- Passagem das capas de jornais diários e 
semanais;
- Passagem das capas de revistas semanais 
e mensais;
- Possibilidade de colocação de anúncios 
do ponto de venda ou de subalugar esses 
anúncios a outros comerciantes (permi-
tindo o anúncio de campanhas locais, por 
exemplo) - até 2 anúncios por mês. 
- Solução com microcomputador, ligação 
Wi-Fi permite a constante monitorização e 
atualização de conteúdos;
- Ecrã de 32 pol. (80cm) em formato portrait;
- Suporte técnico gratuito (nas duas visitas);
- Suporta conteúdos em imagem e vídeo.

o kios tV terÁ Duas 
MoDaliDaDes:
Pack TOTAL 
9,45 + IVA por semana 

Nesta opção, o ponto de venda tem 
direito ao equipamento (LCD + compu-
tador + suporte), bem como ao serviço 
de atualização de conteúdos que dis-
ponibilizamos diariamente.
Esta modalidade implica um renting 
de três anos e oferece 1 assistência téc-
nica gratuita por ano. Para além disso, 
o agente dispõe, ainda de 2 spots pu-
blicitários por mês para utilizar com os 
produtos e serviços que bem entender.

Pack BASE
5,45€ + IVA por semana 

Caso já tenha um computador e LCD e 
opte por instalar apenas o nosso soft-
ware no seu ponto de venda, também 
poderá fazê-lo. Nesta opção, garan-
timos-lhe o acesso a todos os nossos 
conteúdos promocionais e informati-
vos.
Terá também o direito a 1 assistência 
técnica gratuita por ano e a 2 spots pu-
blicitários mensais, que poderá rentabi-
lizar como desejar.
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PUB

**

Características:
• Passagem de capas das publicações
  diárias, semanais e mensais.
• Atualização de notícias a cada 5 min. (RSS feed).
• Meteorologia com previsão dos próximos 4 dias.
• Conteúdos publicitários.

AUMENTE OS SEUS

 LUCROS
COM O NOVO

KIOS
tv !

RENTABILIZE O SEU INVESTIMENTO, PUBLICITANDO O SEU NEGÓCIO E/OU 
VENDENDO O ESPAÇO PUBLICITÁRIO AOS COMERCIANTES LOCAIS!

** Dois spots publicitários por mês!
*Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

156 SEMANAS

PACK TOTAL 
EQUIPAMENTO + SOFTWARE

8.85€
9.45€

52 SEMANAS

PACK BASE 
SOFTWARE

4.95€
5.45€

PREÇO

PROMOCIONAL

VÁLIDO PARA OS  

30 PRIMEIROS
PEDIDOS !

*

*



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€*

13916 

balcão Pos 
kios
o balcão ideal para instalar 
o seu Kios KUbe.

Altura 105cm 
Profundidade 55cm 
Largura 60cm

Preço: 299,90€*

13918 

Pack De 22 
iDentiFicaDores 
Magnéticos 
organize a sua loja 
e destaque cada 
segmento com os nossos 
identificadores magnéticos.

Altura 4 cm, largura 30 cm

Preço: 7,90€*

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

13908 

ilha eM MelaMina
A ilha é um espaço perfeito para uma 
exposição apelativa! Coloque-a no centro 
da sua loja e dê destaque a diversos tipos 
de produtos, como livros, gifts e material 
de papelaria.

Alt. 85cm, Comtp. 120cm, Larg. 85cm

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.

preço normal: 
184,50€

Preço De 
caMPanha 

157€

Campanha válida até 31 de outubro de 2016.  
Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt

Modo de pagamento 3x mensal/semanal  
(sujeito a aprovação do controlo de crédito). 

Campanha em destaque

Pague  
eM 3x seM 

Juros (válido para compras superiores a €300* em produtos Kios store)
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13905 

zig-zag Jornais
Uma peça eficaz para 
organizar os jornais, 
facilitando a escolha do seu 
cliente.

Altura 10 cm 
Comprimento 97 cm 
Largura 40 cm

Preço: 51,50€*

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€*

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

Preço: 30,00€*

13919 

gônDola 
coMPleta
exponha as publicações, 
livros e/ou outros artigos de 
forma apelativa neste móvel 
de duas frentes..

(2 prateleiras simples, 
2 duplas, 2 triplas)  
Altura 135 cm, Profundidade 
70 cm, Largura 100 cm

Preço: 430,00€*

veja todas as nossas soluções e oportunidades 

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.

novidade
taPetes PersonalizÁVeis 
Dê uma nova vida à entrada da sua loja com os nossos tapetes 
personalizáveis.  
Coloque o nome do seu ponto de venda num dos quatro modelos que 
temos à sua disposição.

Comp. 50cm, Larg. 75cm | material: espaguete vinil

Preço: 39€*
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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

expositores simples: 1.5m x 0.35m
expositores duplos: 1.5m x 0.75m 

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

Ligação: Usb

Preço: 78,00€

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 - 16,89€*/semana 
Pack Prime - 18,54€*/semana 
Pack Cloud - 22,09€*/semana

Mais inForMações: 
kioskube@vasp.pt 
214 337 026

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

VeJa as 
ProMoções 

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

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

APROVEITE ESTA FANTÁSTICA CAMPANHA
DERRETA-SE COM ESTES PREÇOS!

Aos valores acima descritos acresce IVA à taxa legal em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio.  
Encomendas através de contactcenter@vasp.pt ou em www.agentes.kios.pt. Para mais informações ligue 21 433 7001.

24 un. Kit Kat 41,5g

24 un. To�ee Crisp 38g

24 un. Lion 42g

18 un. Smarties Tubo 38g

PVP un. recomend. c/IVA: 0,90€

NESTLÉ
SNACKS CHOCOBOX

2x Cod. 14030

€34 s/ iva
90

12 un. Kit Kat 41,5g

12 un. To�ee Crisp 38g

12 un. Lion 42g

 9 un. Smarties Tubo 38g

PVP un. recomend. 
c/IVA: 0,90€

NESTLÉ 
SNACKS CHOCOBOX

Cod. 14030

24 un. Smarties Halloween 21g

PVP un. recomend. c/IVA: 0,80€

SMARTIES
HALLOWEEN

Cod. 14031

€28 s/ iva
20

STOCK LIMITADO!ENCOMENDE JÁ!
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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  

 Disponibilize o serviço da MoneyGram na sua loja e permita 
que os clientes transfiram dinheiro de/para todo o mundo, 

de forma rápida, fiável e eficaz.

Um serviço à medida 
dos seus clientes!

14037 EXPOSITOR

Cigarreiras
com 

Isqueiro
41,94 

EXPOSITOR KEEPER COM 18 CIGARREIRAS DE 
PLÁSTICO DE COR E DECORAÇÕES SORTIDAS 

COM ISQUEIRO DE CORES SORTIDAS.

Já conhece as novas cigarreiras que vão dar cor à sua loja e ao seu negócio? 
Cores sortidas, mensagens especiais e imagens originais são apenas alguns dos 

atrativos destas caixinhas, que até já vêm com o isqueiro integrado e tudo!
Aproveite esta oportunidade e adquira o nosso fantástico expositor Keeper.

Encomende já através de agentes.kios.pt, netvasp.kios.pt ou pelos contactos habituais 
contactcenter@vasp.pt, telfs. 808206545 / 214337001.

Promoção limitada ao stock existente. Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor. 

MEGA NOVIDADE!MEGA NOVIDADE!

promoções
os melhores produtos, aos melhores preços
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