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Quando decidimos dedicar o tema 
do dossier desta edição da revista 
Quiosque às novas oportunidades 
relacionadas com o aumento do nú-
mero de estrangeiros que visitam ou 
residem em Portugal, surgiu interna-
mente a discussão sobre o que deve 
ser mudado no negócio para apro-
veitar essas oportunidades. Pessoal-
mente, penso que os princípios base 
do negócio não se alteram. O que al-
tera é a forma como esses princípios 
devem ser aplicados a este novo tipo 
de clientes – há que ajustar a oferta 
de produtos e serviços aos desejos e 
necessidades deste grupo de clien-
tes, há que dar a conhecer a nossa 
loja e a nossa oferta de produtos e 
serviços, há que facilitar o proces-
so de compra dos clientes chegan-
do mais próximo deles, em locais e 
horários convenientes, disponibili-

zando meios de pagamento univer-
salmente aceites e, talvez o mais im-
portante, há que prestar um serviço 
que os satisfaça plenamente de for-
ma a que os mesmos voltem a visitar 
e comprar na nossa loja. Ao longo do 
dossier desta edição damos alguns 
exemplos de como outros pontos 
de venda têm vindo a trabalhar este 
mercado e dicas sobre a forma de 
aplicar os princípios acima enuncia-
dos.

Ainda sobre o tema da satisfação 
dos clientes, porque estamos já mui-
to próximos do natal, gostaria de 
mencionar a importância do ato de 
dar. Não há ninguém que não gos-
te de receber uma prenda. Quando 
damos uma prenda, não esperamos 
receber uma outra em troca. Ao dar-
mos uma prenda, o que nos move é 
apenas a expetativa de sentir a feli-

cidade da pessoa que a recebeu. E 
para que essa felicidade aconteça, 
muitas vezes não é preciso oferecer 
prendas caras e gastar muito dinhei-
ro. Normalmente o mais importante 
para quem recebe é apenas sentir 
que nós gostamos dela, que nos im-
portamos com ela.

A razão da existência do seu negó-
cio é a satisfação dos seus clientes. 
Porque não aproveitar o natal para 
dar uma prenda aos seus clientes? 
Pode ser apenas um cartão de agra-
decimento, um calendário, uma flor 
ou qualquer outro objeto ou ato sim-
bólico. Tenho a certeza que os seus 
clientes irão apreciar e, quem sabe, 
retribuir com mais compras e visitas 
à sua loja.

Votos de um Feliz Natal.

Paulo Proença
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breves

soluções Kios aniMaM natal 
o natal vai ser vivido em pleno na secret 
Diary, com a ajuda das soluções Kios.

“os Manos” já têM MoneygraM
esta nova parceria da Vasp com a Moneygram  
já está disponível na “papelaria os Manos”.

Rui Jorge, 47 anos, Sandra 
Calado, 43 anos, e Calado, 78 
anos, são donos do Secret 
Diary, um ponto de venda 
situado em Benavente, que 
está aberto desde setembro 
de 2010. 

Do kube ao print, do tv ao 
express, terminando no mo-
biliário do store, estes agen-
tes são fãs assumidos das 
soluções da VASP. “Acredito 
que as soluções KIOS são 
uma importante ajuda para o 
aumento das vendas na loja”, 
confessa Rui Jorge, adiantan-
do que agora no Natal vai 
tirar o máximo partido de 
cada uma delas. “Vamos ven-

der os livros e material esco-
lar das campanhas da VASP; 
incentivar os clientes ao uso 
do KIOS express para o envio 
de encomendas; fomentar a 
utilização da Cloud, do KIOS 
print, para impressão de 
fotos e trabalhos da época 
natalícia; e vender brinque-
dos, que normalmente não 
temos na loja”.

Tudo isto, aliado aos por-
menores decorativos alusi-
vos ao Natal, que já coloca-
ram no espaço, e parecem 
estar reunidas todas as con-
dições para que as vendas 
aumentem até ao final do 
ano.

A VASP lançou recentemente uma nova parceria com a 
Moneygram e os pedidos de adesão, pela parte dos nossos 
pontos de venda, não tardaram em surgir. 

A “Papelaria Manos”, que está aberta desde 2012, foi a pri-
meira loja a ser contemplada com este vantajoso serviço. Lo-
calizado em Queluz, este espaço comercial pertence a dois 
jovens irmãos, Tiago e Nuno Esteves, de 32 e 34 anos, que 
detêm ainda um outro ponto de venda. 

Sempre atentos às necessidades dos seus clientes, os jo-
vens empresários não hesitaram em contactar a VASP quan-
do tomaram conhecimento desta parceria. “Optámos por 
este novo serviço da Moneygram, porque achámos que seria 
uma mais valia para a nossa loja, não só por ser mais um servi-
ço que poderíamos prestar aos nossos clientes, mas também 
pela procura que já havia sido manifestada”, começa por re-
velar Nuno Esteves. 

Quando questionado sobre a aceitação dos clientes após 
as primeiras horas de serviço na loja, o empresário mostrou-
-se satisfeito e afirmou: “A reação dos nossos clientes tem sido 
bastante positiva, estando a procura a ser aquela que havía-
mos estimado”.
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breves
uM exeMplo a seguir! 
as crianças são o centro das atenções na “avenida”.

Ana Paula Ribeiro, de 47 anos, é a responsável pela “Avenida”, uma loja 
situada na Amora, que está aberta há oito anos e que procura satisfazer 
todos os desejos dos seus clientes, principalmente dos mais novos.

“As crianças são o nosso público maior. Temos muitas prendas para 
elas, realizamos workshops musicais, fazemos sorteios de bonecos e 
festejamos os dias temáticos”, confidenciou a empresária. Para além das 
publicações, esta loja vende, ainda, “peluches, brinquedos, artigos esco-
lares, perfumes, marroquinaria e algum artesanato”.

Dona de uma energia e simpatia contagiantes, esta agente é um 
exemplo de proatividade e não esconde o fascínio que tem pelo seu ne-
gócio. “Amo esta casa, amo a minha profissão”, garantiu, acrescentando: 
“Criei uma página de facebook (http://facebook.com/avenida.amora) 
para a loja, com o objetivo de interagir ainda mais com os clientes, 
que atualizo diariamente com fotografias e vídeos”. 

Para celebrar o Natal da melhor forma e “fazer com que os clientes 
se sintam sempre bem-vindos”, a empresária tenciona manter “a qua-
lidade de atendimento” e vai apostar na venda de “artigos diferentes 
e em bonitas embalagens de oferta”.
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novidades

inK tattoo liFestyle
Dedicada ao universo da Tatuagem e a tudo o que com ela se 
relaciona: Arte, música, saúde e eventos. Abordará as diferentes 
temáticas de forma acessível ao grande público.

Mãos De FaDa especial tricot 
revista técnica em que todos os modelos apresentados são 
executados em Tricot. Com imagens, esquemas e textos 
explicativos, o caderno de explicações permite aos leitores 
aprender os pontos e manipular os materiais de forma a 
realizarem os trabalhos publicados.

dATA de LANçAmeNTo:
seGmeNTo:

PeriodiCidAde:
PÚbLiCo ALVo:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

dATA de LANçAmeNTo:
seGmeNTo:

PeriodiCidAde:
PÚbLiCo ALVo:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

13 outubro 2016
Tatuagens
Trimestral
Adulto
6,00€
Junto a revistas de tatuagens

17 novembro 2016
Lavores
bimestral
Adulto
3,50€
Junto a revistas de lavores

ViVenDo coM 
qualiDaDe
esta edição especial é dedicada 
ao tema “Ervas que curam” e 
aborda assuntos como: Cultivar 
plantas medicinais; Chás e sumos 
que previnem doenças; Plantas 
poderosas.

100 aliMentos 
contra 
colesterol
Com indicações para que escolha  
os melhores alimentos, tendo 
opções saudáveis na sua 
alimentação de forma a controlar 
esta perigosa doença. encontre uma 
forma saudável e equilibrada de 
viver bem.

coleção 
natureza & 
saúDe
esta edição apresenta as 
diferenças entre homeopatia 
e medicina tradicional, mais 
conhecida como alopatia. mostra 
os benefícios da acupuntura e 
como melhorar as emoções com 
os florais.

trolls
Nova revista oficial do filme 
da DreamWorks, que estreou 
nas salas de cinema. revista 
Trolls com divertidas histórias 
em banda desenhada, jogos, 
posters, trabalhos manuais e 
muitas curiosidades sobre as suas 
personagens.

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:

 
25 novembro 2016

saúde e bem-estar

Aperiódica

Adulto

2,90€

Junto às revistas 
de saúde e  
bem-estar.

 
16 novembro 2016

saúde e bem-estar

Aperiódica

Adulto

2,70€

Junto às revistas 
de saúde e  
bem-estar.

 
30 novembro 2016

saúde e bem-estar

bimestral

Adulto

2,90€

Junto às revistas 
de saúde e  
bem-estar.

 
28 outubro 2016

infantil

Trimestral

infantil

3,99€

Junto a revistas 
infantis.
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novidades

coleção De cartas  
star Wars - rogue one
Nova Coleção de cartas da Topps do novo filme star Wars - 
rogue one.

noDDy
o Noddy está diferente e a sua revista revista também!  Com 
muitos mistérios para resolver, jogos de contas, de perspicácia 
e de identificação, e ainda histórias baseadas nos episódios de 
TV favoritos dos mais novos. em todas as edições oferta de um 
brinquedo.

Visão +
V+ é uma edição especial da revista Visão. Trata-se de uma 
publicação dedicada às áreas do bem-estar, fitness e da saúde 
- os últimos dados científicos, as novidades mais recentes, as 
dicas dos melhores especialistas e muitos mitos desfeitos, numa 
edição imperdível para quem gosta de cuidar de si e do seu corpo.

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:

27 outubro 2016
Colecionáveis
Aperiódica
Todos
saqueta de Cartas - €1.00; 
Arquivador - €6.99
No balcão.

13 outubro 2016
infantil
mensal
infantil
3,99€
Junto a revistas infantis.

19 novembro 2016
saúde e bem-estar
Aperiódica
Adulto
3,90€
Junto às revistas de saúde e bem-estar.

coleção 
De croMos 
trolls
Nova Coleção de cromos da 
Topps do novo filme TroLLs.

coleções 
De cartas e 
croMos ueFa 
chaMpions 
league
Novas coleções da ToPPs da 
UeFA Champions League.

DATA DE 
LANçAmeNTo:

seGmeNTo:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

 
 

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANçAmeNTo:

seGmeNTo:

PeriodiCidAde:

PÚbLiCo ALVo:

PVP:

 
 
 
 

EXPOSIÇÃO:

 
14 outubro 2016

Colecionáveis

Aperiódica

infantil

Saqueta de 
Cromos €0,60; 
Caderneta €1,99.

No balcão

 
14 outubro 2016

Colecionáveis

Aperiódica

Todos

saqueta Cartas 
€1,00; Arquivador 
€7,99; saqueta 
de Cromos €0,60; 
Caderneta €1,99

No balcão.
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iniciativas

CM-Receitas para Festas Felizes2.pdf   1   29-Nov-16   10:49:20

bolachas 
paupério
sortido de biscoitos e 
bolachas da Paupério em 
caixa vintage.

Fichas 
receitas De 
culinária
o jornal Correio de manhã 
oferece aos seus leitores 
fichas de receitas de culinária, 
diáriamente.

agenDa 
VaMos lá!  
por portugal!
Agenda 2017 dedicada à 
promoção do interior do país.

liVro clara 
De sousa 
a Minha cozinha
Caras e Visão lançam um 
livro de Capa dura, com 192 
páginas com as melhores 
receitas de Clara de sousa.

óculos 
realiDaDe 
Virtual 3D
Óculos de realidade Virtual 
3d.

jogos Majora
Com a Caras, Visão e 
expresso o leitor poderá 
adquirir 3 jogos para juntar 
toda a família e amigos.

relógios 
Militares
Cm, sábado e record lançam 
6 modelos de relógios de 
homem.

liVro - alice 
no pais Das 
MaraVilhas
A Visão e o expresso lançam 
uma obra única enriquecida 
com anotações de rui 
reininho e novas ilustrações 
de João m.P. Lemos.

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:

28 novembro 2016

31 dezembro 2016

Produto alimentar

Única

Todos

8,90€

Junto ao JN 

10 dezembro 2016

30 dezembro 2016

Culinária

diária

Todos

Grátis

encartado no Cm

21 novembro 2016

31 janeiro 2017

Agenda cultural

Única

Todos

11,00€

Junto ao DN e JN

30 novembro 2016

2 janeiro 2017

Culinária

Única

Adulto

10,90€

Junto à Caras e 
Visão

19 novembro 2016

31 janeiro 2017

Única

Todos

12,95€

Junto ao JN e Jogo

30 novembro 2016

9 janeiro 2017

Jogos

Única

Todos

15,99€

Junto à Caras, 
Visão e expresso

24 novembro 2016

29 dezembro 2016

Acessório

Semanal

Todos

9,95€

Junto ao Cm, 
sábado e record

19 novembro 2016

2 janeiro 2017

Literatura

Única

Todos

9,95€

Junto à Visão e 
expresso
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destaque
o noVo jornal econóMico
qualidade, rigor e inovação são as palavras  
de ordem para o novo semanário de economia.

No passado dia 16 de 
setembro, a Megafin dei-
xou cair a marca OJE para 
relançar o semanário com 
um novo nome: Jornal Eco-
nómico. 

“Ser a referência em eco-
nomia” e criar informação com 
qualidade, rigor e isenção, são os 
principais objetivos deste projeto 
que surgiu de uma fusão entre a 
equipa que, até então, assegurava 
o jornal OJE com um vasto leque de 
profissionais do Diário Económico e de 
outros meios de comunicação. 

Desta simbiose perfeita entre jorna-
listas, designers, infográficos, comerciais 
e informáticos experientes, resultou uma 
edição impressa mais robusta, tanto ao 
nível de conteúdos como a nível gráfico, 
que sai todas as sextas-feiras para as bancas, 
e um site mais dinâmico e interativo, com 
funcionalidades inovadoras, que é atualizado 
diariamente.Em entrevista à revista Quiosque, 
o Diretor do Jornal Económico, Vítor Norinha e o Di- re-
tor Financeiro e de Operações, Marco Gonçalves mostram-
-se orgulhosos pelo sucesso atingido até agora e confiantes 
quanto ao futuro desta nova marca que está a surpreender, 
a fidelizar leitores e a dar cartas no panorama económico 
nacional.

o antigo jornal oje Deu origeM ao 
noVo jornal econóMico. porque 
sentiraM que era o MoMento certo 
para eFetuar esta MuDança?

Vítor Norinha (V.N.) Subimos de divisão na qualidade in-
formativa. Aproveitámos a disponibilidade de excelentes 
profissionais que estavam no mercado, construímos uma 
equipa coesa e com fortes conhecimentos nas várias áreas 
da economia, política e sociedade e passámos a oferecer um 
produto que rapidamente ganhou o seu espaço. Sentimos 

que havia necessidade de oferecer con-
teúdos especializados a leitores cada 

vez mais exigentes. 
A marca evoluíu e temos 10 anos 

de vida. Começámos por ser uma 
réplica de um jornal de economia 

muito popular em Londres (o City 
AM), para atingirmos um novo 

patamar onde ambicionamos 
ser uma referência incontor-

nável. E, claro, sem esque-
cer a sustentabilidade do 

projeto.

quais as 
principais 

DiFerenças 
entre o 

antigo oje e o 
noVo jornal econóMico?

V.N. Qualidade, qualidade e qualidade. A diferença 
está nos conteúdos. Fizémos um “upgrade” a nível de in-
formação, mas também a nível gráfico e introduzimos a 
infografia que tem gerado excelentes respostas dos leito-
res. Melhorámos o tratamento fotográfico e a qualidade de 
impressão. Mesmo depois do lançamento d’O Jornal Eco-
nómico fizemos afinações ao longo da primeira meia dúzia 
de números. A preocupação essencial foi dar credibilidade 
a um produto completo, e não ser bom apenas na escrita 
ou na fotografia. Muitos leitores já nos referenciam como 
uma marca incontornável, mas não vamos “dormir” sobre 
sucessos, continuaremos a inovar. O projeto da “Realidade 
aumentada” foi uma novidade e deu que falar. O Jornal Eco-
nómico passou a ter uma equipa de inovação, porque as no-
tícias querem-se apelativas em todos os sentidos.

pretenDeM Disponibilizar “notícias, 
artigos De FunDo, granDes entreVistas 
e Muita análise” na eDição iMpressa 
e oFerecer “atualiDaDe Diária ao 
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Minuto” no Vosso site. consiDeraM 
iMportante apostar eM toDas as 
Frentes para se aproxiMareM De uM 
Maior núMero De leitores?

V.N. O consumidor/leitor é exigente em termos de qualida-
de informativa, qualidade gráfica e ao nível das ferramentas 
por onde pode consumir a informação. O leque de leitores 
alargou-se no sentido de que não temos apenas consumi-
dores de grandes notícias ou de artigos de opinião, mas 
temos leitores exigentes sobre o que se passa no mundo. 
Querem informação de texto, fotografia e vídeo. Esperam 
o melhor e não apenas o possível. E, por essa razão, não 
descartamos o papel, porque continua a ser a referência, 
mas apostamos fortemente no nosso jornal diário e que é 
a edição online nos sete dias da semana. Juntamos produ-
tos especializados e sintéticos como newsletters, criamos 
“botões” para eventos que sabemos serem do interesse do 
nosso público-alvo e que é o decisor, o gestor, o estudante 
universitário e o cidadão que quer estar bem informado.

A proximidade do leitor faz-se com a oferta repetida de 
informação de qualidade. Ganhamos leitores fidelizados. 
Os universitários são um “target” de primeira água e para os 
quais teremos novidades em breve.

no site proMeteM, ainDa, que: “Mais 
Do que uM jornal De topo, VaMos ser 
a reFerência eM econoMia”. quais 
serão os Vossos principais trunFos 
para se DiFerenciareM Das restantes 
publicações Do MesMo segMento?

V.N. Percebemos de economia e descomplicamos. Temos 
excelentes profissionais, muitos dos quais vieram do ex-
-Económico, contratámos jornalistas de outros meios, e 
estamos a formar novos profissionais com estágios muito 
exigentes. Os temas que abordamos são ecléticos mas, na-

turalmente, interessam às empresas e às pessoas. Acompa-
nhamos diariamente as decisões do Governo e da oposição 
política, das administrações das grandes empresas, das 
associações de setor, das PME e dos reguladores. Fazemos 
um jornalismo de análise com rigor e isenção. Procuramos 
a informação útil e direta, e olhamos as empresas e os mer-
cados de uma forma global. O que se passa em Bruxelas, 
Frankfurt ou Londres tem impacto direto sobre a vida das 
empresas e dos empresários nacionais, e nós noticiamos 
tudo. 

até ao MoMento, coMo teM siDo a 
aceitação Dos pontos De VenDa e Dos 
leitores a esta noVa publicação?

Marco Gonçalves (M.G.) Pelo que temos podido apurar in 
loco, junto de alguns pontos de venda e leitores, avaliamos 
a aceitação d’O Jornal Económico positiva, dado que se tem 
refletido não só na venda em banca, como no número cres-
cente de assinantes que têm subscrito a nossa publicação.

quer aproVeitar para Dar alguMas 
Dicas aos agentes Vasp, no que 
toca à ForMa coMo expõeM o jornal 
econóMico?

M.G. Pensamos que uma nova publicação ou marca preci-
sa sempre da ajuda preciosa dos agentes VASP para poder 
chegar aos leitores. Assim sendo, instruir o ponto de venda 
sobre a publicação (qual o público-alvo, quais as outras pu-
blicações das quais pode ser sucedâneo, etc.) é essencial.

qual o balanço que Faz Desta 
parceria coM a Vasp?

M.G. Até ao momento, muito positiva. O apoio tem sido 
contínuo e incansável!

Fotografia: Cristina Bernardo

Vítor Norinha Marco GonçalvesVítor Norinha Marco Gonçalves
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emcampo
inoVar é coM  
a i9 Magazine 

a i9 Magazine continua a marcar 
presença na rede tradicional e nas 

gasolineiras.

caras eM eViDência
a impresa publishing continua 
a apostar na promoção das suas 
publicações nos pontos de venda da 
rede tradicional. 

Ciente da importância de dinamizar constantemente 
a sua marca, para não cair em esquecimento, o editor 
Panorama i9 Unipessoal continua a apostar na realiza-
ção de ações, em conjunto com a VASP TMK, para desta-
car a i9 Magazine nos agentes da rede tradicional e nas 
gasolineiras.

De 7 a 21 de novembro, 50 pontos de venda acolhe-
ram a ação de parasitas com moldura e destacaram esta 
publicação nos seus lineares. 

Para garantir que esta edição não passava desperce-
bida a todo o tipo de clientes, o editor Panorama i9 Uni-
pessoal apostou, ainda, na realização de uma ação de 
destaque no linear em 25 lojas da rede Galp, espalhadas 
de norte a sul do país, de 9 a 23 de novembro.

Sob o lema “o pulsar da inovação”, esta revista apre-
senta a cada edição “um conjunto variado de notícias; 
entrevistas com personalidades notáveis; opiniões per-
tinentes na área da inovação e empreendedorismo, bem 
como a agenda essencial para os que querem participar 
nos eventos mais relevantes do universo i9 magazine!”

Aumentar a visibilidade e as vendas das suas publica-
ções é, sem dúvida, um dos principais objetivos da Im-
presa Publishing. 

Na ação de ativação de marca que realizou, em setem-
bro, em parceria com a VASP TMK, os títulos visados fo-
ram as revistas Caras e Caras Moda, demonstrando assim 
que até as marcas que estão presentes no mercado há 
muitos anos e que têm inúmeros seguidores fiéis, tam-
bém devem realizar ações inovadoras para cativar novos 
leitores.

De 15 a 21 de setembro, as duas publicações estiveram 
destacadas em 30 montras. Em simultâneo, de 14 de se-
tembro a 5 de outubro, 50 pontos de venda participaram 
na ação de parasitas com moldura, destacando assim as 
duas marcas, de norte a sul do país. 

No final, o balanço foi muito positivo, pois as capas 
apelativas que foram lançadas para banca nessas sema-
nas, aliadas à correta exposição que os nossos pontos de 
venda fizeram, resultaram bem e captaram a atenção dos 
clientes. Páginas ao Vento

Oneround
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eVasões eM releVo 
a global Media group continua a 

apostar em ações para dinamizar a 
sua revista evasões.

ações  
à MoDa Do FláVio
esta revista de cooking e lifestyle 
celebrou o seu primeiro ano de vida 
de forma muito especial.

A Global Media Group terminou o ano a promover 
a sua revista Evasões com uma ação de parasitas com 
moldura, em 50 pontos de venda, estrategicamente se-
lecionados de norte a sul do país.

À semelhança do que aconteceu no verão, de 11 de 
novembro a 2 de dezembro, o editor aliou-se à VASP 
TMK para realizar a última ação de ativação de marca de 
2016 na rede tradicional. 

Para cativar o máximo de clientes ao longo destas 
três semanas, e ciente de que a imagem vende, o editor 
preocupou-se em criar edições com capas apelativas e 
temas atuais. 

Recorde-se que “a Evasões é uma revista semanal que 
publica informação relativa a viagens, hotéis, gastrono-
mia e vinhos, turismo, cultura e televisão, e outros te-
mas relacionados com o conceito abrangente de lazer. 
O objetivo último da Evasões é fornecer aos seus leito-
res uma gama completa de sugestões para a orientação 
dos seus consumos de lazer.”

Para celebrar o primeiro aniversário da sua publicação, 
Flávio Furtado apostou na realização de uma ação, em 
parceria com a VASP TMK, na rede tradicional. O objeti-
vo? É simples: aproveitar o final de 2016 para fidelizar o 
máximo de clientes e entrar em grande no novo ano.

De 25 de novembro a 15 de dezembro, o editor des-
tacou a sua revista “À Moda do Flávio” em 50 parasitas 
com moldura, na rede tradicional. De forma, a que esta 
ação tivesse o impacto desejado, Flávio Furtado optou 
por criar uma moldura bastante apelativa que captou a 
atenção de todos os clientes que entravam nas lojas.

Mas os festejos não terminaram por aqui. Flávio Fur-
tado optou ainda por alterar a imagem da sua magazine 
de cooking e lifestyle e fez questão de anunciá-lo, logo 
no inicio de novembro, no site da publicação: “E é por si, 
porque queremos continuar a surpreender e a oferecer-
-lhe mais e mais, sobretudo conteúdo diversificado e 
diferenciador, que a partir da próxima edição - que irá 
para as bancas e locais de venda habituais no dia 25 de 
Novembro! – a sua revista surgirá ainda mais bonita, com 
mais receitas, com muitas surpresas... Afinal, só teremos 
razões para festejar consigo: o 1º Aniversário e o Natal!”. Papelaria S. Brás

Jardim Sol Past
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Lúcia Gorjão, de 43 anos, e Maria Fra-
goso, de 24, são duas irmãs que uniram 
esforços para abrir a Tabacaria/Papelaria 
Irene, em agosto de 2016, e estão con-
tentes com a aposta que fizeram. 

Para remodelar e modernizar a loja, 
localizada em Santarém, as jovens em-
presárias, que acreditam que “a simpatia 
é essencial, tendo em conta a satisfação 
e o bem-estar dos clientes”, solicitaram a 
ajuda do KIOS store. 

O primeiro passo para darmos uma 
nova vida a este espaço passou por de-
finir onde deveríamos posicionar cada 
uma das peças de mobiliário, de modo 
a aproveitarmos todos os recantos da 
loja. De seguida, e para tirarmos o má-
ximo partido da excelente luz natural 
que o espaço tem, optámos por colocar 
tudo em tons claros, para que as cores 
vivas das publicações e dos restantes 
produtos, que as agentes comerciali-
zam, sobressaiam e façam a diferença.

No final, o nosso objetivo de dar um 
aspeto clean, moderno e dinâmico à Ta-
bacaria/Papelaria Irene foi cumprido e 
a satisfação das agentes era notória. “O 
KIOS store cria um aspeto e ambiente de 
profissionalismo em qualquer ponto de 
venda de jornais e revistas”, referiu Lúcia 
Gorjão, acrescentando “que recomenda-
ria os nossos serviços a outros clientes”. 

O facto de não terem qualquer tipo 
de experiência anterior nesta área, não 
as tem intimidado nos primeiros meses. 
Por isso, e mesmo quando as vendas 
não são tão elevadas quanto gostariam, 

antes & depois
uM espaço 

cheio De luz
o Kios store levou 

modernidade e dinamismo à 
tabacaria/papelaria irene.
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taMbéM quer 
reMoDelar a sua loja 

e não sabe coMo? 
Siga o exemplo destas agentes 

e solicite a nossa ajuda, através 
do email kiosstore@vasp.pt ou 

do telefone 214337082. 

criaMos espaços 
à sua MeDiDa, 

contacte-nos!

antes & depois

Lúcia Gorjão e Maria Fragoso não 
baixam os braços. 

“As vendas começaram por correr 
bem, desde o início. Subiram um 
pouco ao longo dos primeiros meses, 
mas não registaram uma grande evo-
lução no último mês”, contou a agen-
te, um pouco apreensiva. No entanto, 
animou-se de imediato ao relembrar 
que “as pessoas nos receberam com 
muita satisfação” e que já têm “clien-
tes habituais desde o início”.

Para além das habituais publica-
ções, na Tabacaria/Papelaria Irene, 

que está aberta todos os dias da 
semana, incluindo fins-de-semana 
e feriados, os clientes encontram 
também algum “material escolar, 
malas de senhora, café, raspadinhas, 
guloseimas, bijuteria, tabaco e aces-
sórios”. 

Com a época mais festiva do ano 
quase a chegar, Lúcia Gorjão e Maria 
Fragoso preparam algumas surpre-
sas para os seus clientes no Natal, 
sendo que a principal passará por 
fazerem “um desconto no material 
escolar”. 
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PUB

Campanha em vigor de 1 de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017.

Organização: Apoio:

Parceiros:
Editores participantes na Campanha
Pontos de Venda de publicações Vasp

Gestos que originam sorrisos. Sorrisos que originam 
mudanças. Mudanças que originam vidas 

melhores. Estas continuam a ser as principais 
motivações da campanha “Árvore da 

Solidariedade – Um Gesto por Um Sorriso” que, 
ano após ano, vai crescendo e disseminando 

os seus frutos por todo o país.

Este ano, volte a contribuir para que a 
nossa Árvore continue a crescer. Por 

apenas €0,50, adquira um dos nossos 
“Bonecos Mágicos” e ajude-nos a 

melhorar vidas.

Não se esqueça: 
Um gesto por Um Sorriso!



Gestos que originam sor-
risos. Sorrisos que originam 
mudanças. Mudanças que 
originam vidas melhores. Es-
tas continuam a ser as prin-
cipais motivações da campa-
nha “Árvore da Solidariedade 
– Um Gesto por Um Sorriso”, 
que, ano após ano, vai cres-
cendo e disseminando os 
seus frutos por todo o país.

Há 9 anos que contamos 
com o apoio incondicional 
dos nossos editores, dos 
nossos pontos de venda e 
da ENTRAJUDA para a reali-
zação desta ação. Há 9 anos 
que conseguimos fazer a 
diferença na vida de quem 
necessita. Há 9 anos que 
levamos algum alento a ins-
tituições e pessoas carencia-
das. E não podíamos estar 
mais felizes com isso!

os “bonecos 
Mágicos” saíraM 
Da caixa

Mas este ano há mais! 
Por isso mesmo, resolvemos 
recrutar quatro ajudantes 
muito especiais. É verdade, 
desafiámos os nossos “Bone-
cos Mágicos”, da campanha 
do ano passado, a saírem das 
suas “Caixas Mágicas” para 
dar a cara e mostrar que to-
dos juntos somos (ainda!) 
mais fortes. 

Aproveite a época nata-
lícia para apelar ao espírito 
solidário dos seus clientes. 
Incentive-os a oferecerem 
um presente original e con-
vença-os a enfeitarem as 

suas árvores de Natal com os 
nossos “Bonecos Mágicos”, 
que têm o preço unitário de 
0,50€. 

À semelhança dos anos 
anteriores, a campanha “Ár-
vore da Solidariedade”, que 
irá decorrer de 1 de dezem-
bro de 2016 a 31 de janeiro 
de 2017, será amplamente 
divulgada na Comunicação 
Social, por isso, dê-lhe o má-
ximo de visibilidade possível, 
colocando o Expositor e os 
“Bonecos Mágicos” num lu-
gar de destaque na sua loja.

a caMpanha eM 
núMeros

Desde o início desta ação 
solidária, em 2008, já anga-
riámos mais de 83 mil euros, 
ajudámos cerca de 65 pes-
soas e distribuímos perto de 
165 equipamentos de ajuda 
técnica (camas articuladas, 
colchões especiais, cadeiras 
de rodas, macas, andarilhos, 
entre outros bens essenciais) 
por 73 Instituições de Solida-
riedade Social.

A diretora da ENTRAJU-
DA, a instituição responsável 

pela seleção das associa-
ções e pessoas carenciadas, 
que são beneficiadas com a 
totalidade dos fundos obti-
dos anualmente pela nossa 
campanha, não se cansa de 
agradecer. 

“Só com parceiros com-
prometidos, com sentido 
de responsabilidade social e 
sustentabilidade, é possível 
concretizar estes resultados 
e apoiar quem mais precisa. 
Renovamos o nosso agra-
decimento à VASP pela con-
fiança e pelo apoio prestado 
à ENTRAJUDA. Bem-haja”, 
afirmou Isabel Jonet.

Os resultados atingidos 
até hoje são, de facto, in-
questionáveis. Mas acredita-
mos que ainda podemos fa-
zer mais e melhor. O sucesso 
da campanha que está agora 
a começar só depende de si. 
Deixe-se contagiar pela ma-
gia do Natal. Tenha um gesto 
nobre em troca de um sorri-
so sincero.

Ajude-nos a melhorar 
vidas. Ajude-nos a realizar 
sonhos. Ajude-nos a mul-
tiplicar sorrisos. Contamos 
consigo!

especial
uMa caMpanha MoViDa a sorrisos

um gesto por um sorriso volta a ser o mote da “árvore da solidariedade” 
deste ano, que continua a levar esperança e ânimo aos mais necessitados.

o 
agraDeciMento 

Da jessica
“A entrega da cadeira 

de banho sanitária da 
jovem Jéssica foi mais 
um momento de alegria 
e emoções fortes! A mãe 
da Jessica não continha 
as lágrimas de alegria, 
pois a partir de agora a 
sua filha terá uma qua-
lidade de vida melhor, 
facilitando os banhos e 
tirando-lhe as fraldas que 

tanto a incomodam.
A Dª. Maria José expli-

cou-nos que o dia a dia 
passará a ser mais fácil. 
Saímos de lá com a certe-
za de dever cumprido. O 
nosso sincero obrigado. 
Bem-haja!”, relatou a En-

trejuda.
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O Natal chegou mais cedo 
à Papelaria Avenida Tabaca-
ria, em Sesimbra. Imbuídos 
pelo espírito da época que 
se avizinha, Jacinto e Fer-
nanda Louro, resolveram 
dar uma nova vida à sua loja, 
logo no início de novembro.

Para celebrar o Natal des-
te ano, os agentes definiram 
três principais objetivos: 
“manter a mesma postura e 
simpatia de sempre perante 
os clientes, dar uma melhor 
exposição aos artigos de Na-
tal e fazer uma montra mais 
apelativa”. Por isso mesmo, 
colocaram mãos à obra e 
começaram por decorar 
a montra como manda a 
tradição. Ao bom gosto ha-
bitual, Jacinto e Fernanda 
juntaram um toque de origi-
nalidade e o resultado está à 
vista de todos.

“Acredito que uma mon-
tra bem decorada e diferen-
te é a porta de entrada para 
os clientes se sentirem bem 
e com isso trazer retorno 
para ambas as partes”, asse-
gurou o empresário, acres-
centando, que o feedback 
tem sido muito positivo. 

“Os clientes têm passado 
e comentado que a montra 
está bonita e original. Mas 
vamos dar mérito a quem 

o tem. Quem teve a ideia 
e executou a montra foi a 
minha esposa. Decidimos 
apostar nesta decoração 
mais direcionada para a im-
prensa, para relançarmos o 
hábito de compra das revis-
tas, nesta altura tão especial 
do ano, e para estreitar os la-
ços que nos unem, enquan-
to agentes, à VASP”, revelou 
Jacinto Louro, visivelmente 
orgulhoso com esta sua 
nova aposta.

Dono do ponto de venda 
desde junho de 2004, o em-
presário acredita que o se-
gredo para o sucesso do seu 
negócio passa "por servir 
bem o cliente, aconselhar na 
compra e estar disponível 
para alguma questão. É com 
tudo isto que tenho clientes 
fidelizados desde o início, 
há 12 anos”, contou.

Para além das habituais 
“revistas e jornais”, Jacinto e 
Fernanda Louro disponibili-
zam no seu ponto de venda: 
“tabaco, raspadinhas e brin-
des (carteiras, malas e al-
gum material escolar)”. Tudo 
isto, porque estão cons-
cientes de que é necessário 
alargar o leque de produtos 
comercializados na sua loja, 
caso se deseje abranger e fi-
delizar novos clientes.

uMa Montra De 
natal original!
jacinto e Fernanda louro inspiraram-se no 
natal para criar uma montra (ainda mais) 
atrativa para os seus clientes.

emfoco
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a loja que VenDe 
“isto e aquilo” 

nesta loja "os clientes encontram 
tudo o que precisam" .

Alcinda, de 44 anos, e Pedro Amaral, de 45, são os donos 
da Papelaria “Isto e Aquilo!”, que celebrou 17 anos, no pas-
sado dia 4 de novembro. 

Como o próprio nome indica, nesta loja, situada em Al-
cabideche, os clientes encontram tudo o que procuram. “A 
nossa loja é uma papelaria/tabacaria que também vende 
inúmeros presentes. Aliás, podemos mesmo dizer que es-
tes é que lhe dão o toque original. Temos presentes para 
todos os gostos: para a casa, para os amigos, para os pais, 
avós, tios, etc. Aqui, os clientes encontram tudo o que pre-
cisam!”, revelou o agente.

E se ao longo do ano, esta papelaria já oferece uma vas-
ta gama de produtos, na época do Natal, os dois empresá-
rios procuram reforçar ainda mais os artigos e lembranças 
que disponibilizam, de forma a agradar a todo o tipo de 
clientes.

“Todos os anos pelo Natal, apostamos nos produtos 
nacionais, principalmente no presépio tradicional portu-
guês, pois este remete às memórias dos clientes, que to-
dos os anos compram mais algumas peças e acabam por 
ficar fidelizados à loja. Uma outra aposta que correu bem, 
no ano passado, e que vamos repetir novamente, é a ven-
da de cabazes com produtos nacionais (compostos por 
compotas, bolachinhas de mel e vinhos). Mas os presépios 
de cortiça são a nossa grande novidade para este ano!”, 
continuou Pedro Amaral. 

Quando questionado sobre qual é o principal segredo 
para fidelizar os clientes, o empresário foi perentório: “É 
importante mantê-los com alguma expectativa face às no-
vidades que lançamos e aos produtos que disponibiliza-
mos. Mas os preços também são uma preocupação nossa, 
pois sabemos que não podem ser elevados”.

Outro aspecto que os agentes consideram decisivo 
para o negócio é a montra, com a qual têm um cuidado 
extremo. “Uma vez que somos uma loja de rua, a montra 
é o nosso mais que tudo, é o nosso filho. Por isso mesmo, 
tem de ser feita todas as semanas, sempre com produtos 
diferentes. Mesmo no Natal, em que o tema é igual du-
rante dois meses, procuramos fazer essa alteração.  Para 
além disso, também damos importância ao exterior da 
loja, colocamos vasos com flores natalícias, coroas de na-
tal e bonecos. Quando o tempo o permite, também traze-
mos alguns produtos para a rua, para captar a atenção de 
quem passa de carro”, confidenciou Pedro Amaral, acres-
centando que até agora estas iniciativas têm sido muito 
elogiadas. “O feedback é mesmo positivo. Temos muitos 
clientes a dizerem: “Passei aqui e vi na montra” ou “Tinham 
lá fora”, portanto, o nosso principal investimento é sempre 
feito na montra”.
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emfoco
MaDeira

uMa tabacaria baFejaDa pela sorte
carmo pestana é a nova proprietária da tabacaria penteada, um espaço que ficou 
conhecido na Madeira por ter dado um grande prémio em 2010 e que já está a 
preparar as novidades para o natal.

O sonho de ter um ne-
gócio por conta própria fez 
com que Carmo Pestana 
procurasse alternativas de 
negócio, numa altura em 
que estava desemprega-
da. E é por isso que, desde 
agosto último, juntamente 
com o marido, ficou com a 
Tabacaria Penteada, após 
um trespasse, visto que co-
nheciam os antigos donos. 
Com muitas ideias para 
inovar no espaço e tam-
bém na oferta, Carmo Pes-
tana também já se prepara 
para o Natal, de forma a ter 
algo de diferente para ofe-
recer aos clientes.

“Esta tabacaria já existe 
há 25 anos e vi neste espa-
ço uma oportunidade de 
negócio”, começou por re-
ferir. Apesar das principais 
receitas serem da venda 
de jogos, neste espaço há 
muitos jornais, revistas, 

serviço de pagamentos e 
de fotocópias e também 
alguns artigos que servem 
para ofertas em ocasiões 
especiais. 

Como recorda Carmo 
Pestana, está a fazer seis 
anos que esta mesma taba-
caria deu um grande pré-
mio do Euromilhões a uma 
sociedade, em novembro 
de 2010. Este prémio ficou 
para a história, uma vez 
que saiu meses depois da 
grande catástrofe que as-
solou a Madeira, a 20 de 
fevereiro de 2010. 

Apesar de ser tudo ainda 
“muito novo”, Carmo Pesta-
na está a gostar da expe-
riência. “Ainda não fizemos 
nenhuma mudança na loja, 
mas temos essa ideia”, con-
tinuou explicando que a 
maioria do recheio que têm 
neste momento ainda per-
tence aos antigos donos. 

“Queremos modernizar/
atualizar os nossos artigos, 
ao nível dos brinquedos e 
dos gifts, presentes práti-
cos e acessíveis”, apontou.

O Mercado da Penteada 
sofreu obras recentemen-
te e atualmente oferece 
melhores condições, até 
de estacionamento. Este 
espaço comercial é muito 
frequentado e tem clientes 
fiéis, alguns por causa do 
grande prémio atribuído e 
pela sorte que sentem es-
tar associada a este espaço. 
Há até quem venha de uma 
zona de fora do Funchal. “É 
importante saber o que o 
cliente procura, qual o tipo 
de cliente, temos sempre 
essa preocupação”, salien-
tou.

Como o Natal está qua-
se aí, e embora a mudan-
ça ainda não esteja feita, a 
agente tenciona já intro-

duzir alguns artigos novos, 
como brinquedos, gifts, 
postais, sacos e papel de 
embrulho, entre outros. 
“Estes são os artigos que as 
pessoas procuram”, referiu.

Apesar de estar tudo a 
correr bem, Carmo Pesta-
na tem muitas ideias e não 
vê a hora de colocá-las em 
prática. “Eu faço muitas 
pesquisas sobre outras ta-
bacarias, até sobre decora-
ção, revistas, vou pesqui-
sando o que fica melhor e 
o que funciona melhor em 
termos de exposição de 
produtos e venda, tendo 
sempre em conta o nosso 
cliente”, confessou.

Agora, com o ano a aca-
bar e com muitas ideias 
por concretizar, seria ouro 
sobre azul entregar mais 
um grande prémio. “Era ex-
celente, seria o melhor pre-
sente de Natal” rematou.
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dossier
 portugal está na MoDa
são caDa Vez Mais os estrangeiros que procuraM 
o nosso “cantinho à beira-Mar plantaDo” para 
DesFrutar De uns Dias De Descanso e alguns 
acabaM MesMo por Ficar cá a ViVer. tire partiDo 
Desta eleVaDa aFluência De turistas e iMigrantes. 
aproVeite o natal e o noVo ano para auMentar as 
VenDas Das publicações estrangeiras e De outros 
proDutos que teM na sua loja.

Cidades históricas. Povo hospitaleiro. Gastronomia tra-
dicional. Clima ameno. Praias idílicas. Paisagens de sonho. 
Preços acessíveis. Estes são apenas alguns dos atrativos 
que têm sido reconhecidos além-fronteiras e que têm co-
locado Portugal nas bocas do mundo, nos últimos tempos.

Agora que 2016 está prestes a terminar, podemos dizer 
que este foi, de facto, o nosso ano. Conquistámos o títu-
lo de Campeões Europeus de futebol. Continuámos a ver 
Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo, 
e alguns atletas de outras modalidades a elevar a nossa 
bandeira bem alto. Fomos distinguidos com 24 galardões 
nos World Travel Awards, a competição mais aclamada do 
mundo do turismo. Passámos a ter 21 restaurantes pre-
miados com 26 estrelas Michellin. Fomos mencionados 
frequentemente nos meios de comunicação social inter-
nacionais. Vimos o talento nacional ser distinguido em 
diversas áreas. E, mais recentemente, assistimos à nomea-
ção de António Guterres para Secretário-Geral da ONU. 

A acrescentar a tudo isto, temos ainda outros fatores 
externos que tiveram impacto para que o nosso país te-
nha passado do anonimato ao estrelato. Os voos low-cost, 
os baixos preços que praticamos e os atentados de que 
algumas cidades europeias foram alvo, fizeram com que 
inúmeros turistas optassem por vir para cá, em busca de 
uma paz e tranquilidade que não encontram noutros lo-
cais, atualmente. 

De acordo com o site do Turismo de Portugal: “o peso 
do turismo interno em Portugal é de cerca de 40,6% nos 
hóspedes (3,5 milhões), e de acordo com os dados divul-
gados pelo INE, no acumulado de janeiro a junho de 2016, 
as dormidas de residentes em Portugal, no alojamento 
turístico português, foram de 6,3 milhões (+7,9%), sendo 
que o mercado interno correspondeu a 27,3% das pernoi-

tas totais. Por região, em total de pernoitas, de janeiro a 
junho de 2016, o destino nº1 dos residentes em Portugal 
foi Lisboa, com 1,41 milhões de dormidas, seguindo-se o 
Norte de Portugal, com 1,38 milhões, o Algarve, com 1,29 
milhões, o Centro, com 1,16 milhões, o Alentejo, com 420,3 
mil, a Madeira, com 330,1 mil e os Açores, com 300 mil”.

o segreDo está no poVo 
português

Como pode constatar, longe vão os tempos em que o 
Algarve era o único local que despertava a curiosidade 
dos turistas e que o verão era a única altura em que sen-
tíamos uma maior afluência de estrangeiros no nosso país. 

A simplicidade das nossas cidades, aliada à forte com-
ponente cultural e aos deliciosos sabores regionais que te-
mos para oferecer, são alguns dos fatores que determinam 
o sucesso do nosso país. Mas o ponto primordial, aquele 
que ajuda Portugal a destacar-se, são, de facto, as pessoas. 
Os portugueses é que fazem a diferença! 

Desde a época dos descobrimentos, em que ousámos 
“navegar por mares nunca dantes navegados”, como disse 
Luís de Camões, n’”Os Lusíadas”, que comprovamos cons-
tantemente que o tamanho do nosso país não define a 
grandeza do povo que cá habita.

Sabemos dar e cuidar na medida certa. Somos um país 
que não olha apenas para o seu próprio umbigo. Temos 
um elevado espírito de intervenção cívica. E, acima de 
tudo, sabemos receber como ninguém, fazendo com que 
qualquer pessoa se sinta rapidamente “em casa”. A prova 
disso mesmo é o facto de já existirem cerca de 400 mil es-
trangeiros a residir em Portugal.
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Destaque as publicações 
estrangeiras

No entanto, e apesar destes números otimistas que 
mencionámos anteriormente, há ainda um longo cami-
nho a percorrer para conquistar a atenção dos turistas e 
dos imigrantes e levá-los a comprar publicações no nosso 
país.

O diretor-geral da International News Portugal, Manuel 
Valério, confirmou isso mesmo: “Não sentimos crescimen-
to de vendas. Os turistas novos são esmagadoramente low 
cost, com estadias pequenas e com pouco tempo para a 
leitura. A disponibilidade de wifi gratuito em quase todos 
os restaurantes, hotéis, museus e espaços comuns, aliado 
ao facto de que todos têm smartphones, faz com que re-
corram à internet sempre que precisem de alguma infor-
mação. Apenas os mais velhos e os que vêm, claramente, 
para descansar, leem as suas publicações habituais”.

Para colmatar estas dificuldades, o editor tem desen-
volvido inúmeras iniciativas com o objetivo de promover 
a leitura e a compra de jornais, revistas e livros interna-
cionais em território nacional. “Temos procurado alargar 
a rede a todas as localidades com turismo. Temos feito 
campanhas e colocado material promocional. Procuramos 
estar à venda em Portugal, no mesmo dia que no país de 
origem. Temos investido em tiragem, quando se justifica. 
Estamos atentos aos pedidos e informações de rede, sem-
pre com uma excelente colaboração com a VASP”, confes-
sou Manuel Valério.

O diretor-geral da INP aproveitou, ainda, para deixar 
algumas dicas para todos os pontos de venda: “É impor-
tante estar atento aos eventos locais. Estar informado das 
variações por País, junto dos hotéis locais. Solicitar aumen-

tos, sempre que ache justificado. Expor o melhor possível. 
Pedir material promocional à INP e /ou à VASP. O cliente 
tem que ver e saber onde pode encontrar os seus títulos”.

siga os bons exeMplos, auMente 
as suas VenDas!

Aproveite as importantes indicações que a INP lhe deu 
para começar a tirar partido desta onda de reconheci-
mento internacional que Portugal está a viver. Exponha as 
publicações estrangeiras de forma apelativa, num expo-
sitor exclusivo, por exemplo. Tente inovar, fazendo algu-
mas ações promocionais. Disponibilize produtos originais, 
como gifts alusivos à sua localidade, à sua cidade ou ao 
nosso país. 

Informe-se sobre o que outros agentes, que já se desta-
cam na venda de publicações estrangeiras, têm feito para 
conquistar a atenção e fidelizar os seus clientes.

A Livraria Barata, na Avenida de Roma, em Lisboa, é um 
bom exemplo a seguir, pois é uma das lojas que mais ven-
de publicações estrangeiras a nível nacional. O proprie-
tário, José Rodrigues, acredita que este sucesso se deve, 
essencialmente, ao tipo de “serviço” que oferece aos seus 
clientes e “aos destaques” que faz na sua loja. 

O cuidado extremo do empresário em “saber qual é o 
nosso público-alvo e aqui refiro-me tanto a clientes na-
cionais, como a estrangeiros” é outro ponto forte. Esta 
preocupação permitiu-lhe identificar que só “no período 
da noite é que se nota mais a presença dos estrangeiros 
pelos hotéis existentes na zona”, e, por isso mesmo, o seu 
ponto de venda está aberto todos os dias da semana, das 
9h às 23h.
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Também Fátima Gomes, proprietária da loja “Teixei-
ra e Sucessores Lda“, no Porto, é uma boa referência na 
venda de publicações estrangeiras. “Na primavera e no 
verão noto uma maior afluência de turistas à procura da 
imprensa estrangeira, devido também à localização do 
meu estabelecimento, que fica próximo de uma zona bal-
near. Procuro sempre identificar os principais interesses 
dos meus clientes, quanto aos títulos que tenho em ex-
posição. Quando não os tenho, tento saber se os títulos 
são distribuídos pela VASP e solicito de imediato. A minha 
principal preocupação passa por servir tanto os portu-
gueses que me pedem reservas da imprensa estrangeira, 
como os estrangeiros residentes no nosso País”, contou a 
empresária.

aDeque os proDutos a caDa 
tipo De cliente

Siga o exemplo destes e de outros agentes. Aproveite 
para descobrir o que estão a fazer outras áreas de negócio 
para conseguir que cada turista, que nos visita, consuma 
mais. Para as unidades hoteleiras nacionais, por exemplo, 
a palavra de ordem já é só uma: inovar, para cativar o má-
ximo de clientes. Junte-se a eles. Crie algumas parcerias 

com hóteis, hostels ou restaurantes próximos do seu es-
tabelecimento. 

Esteja atento aos eventos e festivais locais e estabeleça 
contactos com os organizadores, para se tornar o forne-
cedor oficial de revistas e jornais deste tipo de iniciativas. 
Solicite a ajuda da VASP e recorra às nossas bikes e/ou car-
rinhos de publicações para realizar ações inovadoras. Para 
isso, só tem de contactar-nos, enviar uma breve descrição 
da iniciativa em causa, para que possamos dar o nosso pa-
recer.

Faça uma análise cuidada dos seus potenciais clientes 
e defina tudo o que pode oferecer, tanto aos clientes por-
tugueses, como aos imigrantes e aos turistas. Aproveite as 
nossas soluções KIOS mobile, KIOS pay e KIOS express para 
o ajudar nesta parte. Incentive os seus clientes a pesquisa-
rem e/ou reservarem as publicações que desejam no seu 
ponto de venda, através da nossa aplicação gratuita para 
telemóveis (com sistema Android e iOS). Forneça cartões 
pré-pagos do e-Pay para os turistas. Tire partido de todas 
as potencialidades do serviço da Moneygram para os imi-
grantes, incentivando-os a fazer transferências de dinheiro 
para o seu país de origem. Utilize também o serviço KIOS 
express e mostre aos seus clientes como é fácil enviarem 
encomendas para onde desejam, de forma rápida, prática 
e fiável. Tudo isto, a partir do seu ponto de venda.
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Aproxima-se a época do ano em que é necessário proceder à realização do inventário. Por isso mesmo, resolvemos fazer 
um breve resumo das duas opções que tem à sua disposição para efetuar o seu documento, de forma correta. 

Para consultar todos os passos deste processo deverá aceder ao site agentes.kios.pt e, ao carregar no botão “Suporte”, 
encontrará toda a informação de que necessita.

Aproveitamos, ainda, para relembrar que se tiver um volume de faturação inferior a 100 mil euros, referente a 2016, não 
será necessário entregar o inventário, mas em todo o caso deverá consultar sempre o seu técnico de contas. 

ACaso NÃO tenha o stock contabilizado à data do 
 inventário:

Comece por criar o documento de inventário. Selecionar 
a opção EXISTÊNCIAS  e de seguida INVENTÁRIO .

Coloque a data 31-12-2016, pois o inventário é referente 
a este ano .

Com ajuda de um scanner, leia o código de barras dos ar-
tigos que tem em loja. Deverá carregar na tecla ENTER para 
ir avançando nos campos . 

No campo da quantidade, deverá colocar as unidades do 
artigo à data de 31-12-2016 . Certifique-se que o progra-
ma criou a linha com o artigo que selecionou . 

Use sempre a tecla ENTER para o efeito.
Sempre que necessitar sair do inventário pode clicar no 

botão FINALIZAR .

BCaso já tenha o stock contabilizado à data do  
 inventário:

 Selecione a opção EXISTÊNCIAS  e escolha INVENTÁ-
RIO GERAL .

 

Indique a data de 31-12-2016 . De seguida, coloque 
um visto na opção CALCULAR PREÇO DE CUSTO MÉDIO À 
DATA  e faça GERAR . 

Na janela seguinte clique em SIM  para guardar o rela-
tório do inventário e de seguida em clique no botão CON-
FIRMAR  para gerar o documento.

dicas Kios Kube 
inVentário 

Para exportar o inventário, deve-
rá selecionar a opção SISTEMA  
no cabeçalho do ecrã e em seguida 
EXPORTAR INVENTÁRIO . Tem de 
selecionar o ano correspondente 
ao inventário elaborado, neste caso, 
será 2016 . 

Selecione onde quer guardar o fi-
cheiro do inventário  e em segui-
da, clique em EXPORTAR . Deverá 
aguardar um pouco, pois este pro-
cesso demora algum tempo. 
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15% 
desconto

15% 
desconto

15% 
desconto

10% 
desconto

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.

Comprimento 50cm,  
Largura 75cm  
Material: espaguete vinil

preço: 39,00€*
Despesas de transporte 3,50€*.

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: 6,71€* 
antes: 7,90€*

Despesas de transporte 3,50€*.

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

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: 43,77€* 
antes: 51,50€*

Despesas de transporte 3,50€*.

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: 7,56€* 
antes: 8,90€*

Despesas de transporte 3,50€*.

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: 27,00€* 
antes: 30,00€*

Despesas de transporte 3,50€*.

linear 
coMpleto  
coM zig-zag
Potencie as suas vendas, 
melhorando a exposição 
das suas publicações e 
produtos com o nosso linear 
completo,  com zig zag 
incluído.

Aproveite já esta nossa 
incrível campanha de 
lançamento! 

exponha bem, venda mais 
e melhor!

(1 prateira simples,  
2 prateleiras duplas,  
1 zig-zag) 

Altura 196 cm, 
Comprimento 100 cm, 
Profundidade 40 cm.

preço: 309,00€*
Despesas de transporte 21,00€*.

Campanha válida até 31 de dezembro de 2017.  
Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt

campanha de descontos
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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 7,50€*.

13919 

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

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

preço: 430,00€*
Despesas de transporte 7,50€*.

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.

Altura 85cm, Comprimento 
120cm, Largura 85cm.

preço: 184,50€*
Despesas de transporte 7,50€*.

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.

 
 Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt

novidade
expositor coM roDas 
 para jornais e reVistas
Coloque as revistas semanais e os jornais diários a 
andar sobre rodas na sua loja. Utilize este expositor 
móvel para dar o merecido destaque às suas 
publicações.

Adira já a esta campanha de lançamento e encomende 
o seu expositor por um preço fantástico!

Constituído  por 12 prateleiras multifunções que se 
ajustam  consoante  o tipo de produto.
Altura: 150 cm 

preço: 139,00€*
Despesas de transporte 7,50€*. 60 cm

30 cm
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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 26, 27 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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OS FEIJÕES MÁGICOS 
CHEGARAM À SUA LOJA!
Neste Natal, incentive os seus clientes a plantar sentimentos 
e oferecê-los a alguém especial. Só têm de escolher a palavra 
certa e deixá-la germinar num feijão mágico!

€28,
80*

14056
MENTOS GUM PURE FRESH
3x roll pack 24 un.

NOVIDADE

CAMPANHA VÁLIDA DE 1 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2017

OFERTA
MENTOS RAINBOW
1x roll pack 20 un.

REFRESQUE A BOCA DOS SEUS CLIENTES!

promoções de natal
os melhores produtos, aos melhores preços

*Aos valores acima descritos acresce IVA à taxa legal em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio. Limitado ao stock existente.
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Campanha válida até 31 de dezembro de 2016.

PROMOÇÃO 
DE NATAL 

10%
desconto37,75 

antes 41,94 

EXPOSITOR KEEPER COM 18 CIGARREIRAS DE PLÁSTICO DE COR 
E DECORAÇÕES SORTIDAS COM ISQUEIRO DE CORES SORTIDAS.

14037 Expositor KEEPER

Cigarreiras com Isqueiro

Tamanho ajustável
Almofadas em PU

Cabo 120 cm
Ligação jack 3,5 mm
Diafragma 40 mm

Freq. 20 Hz - 20.000 Hz
Impedância 32 Ohm
Sensibilidade 98 dB

PVP recomendado
c/IVA: 11,99€

Incentive os seus clientes a ouvir as mais 
belas músicas de Natal, com esta nova gama 

de auscultadores leves, com fantástica 
qualidade de som e design atraente!

AUSCULTADORES T’nB

BLUE/BLACK
Cod. 14052

PINK/BLACK
Cod. 14051

Neste Natal, adoce a boca dos seus clientes com estes deliciosos chocolates! 

Cód. 14036

TOFFEE 
CRISP
24 UNIDADES

€10,20
s/ iva

Cód. 14033

LION
24 UNIDADES

€10,20
s/ iva

Cód. 14034

KIT KAT 
FINGER
24 UNIDADES

€8,92
s/ iva

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!

promoções de natal
os melhores produtos, aos melhores preços

*Aos valores acima descritos acresce IVA à taxa legal em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio. Limitado ao stock existente.
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