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O ritmo de vida nas grandes cidades é cada vez mais 
frenético e o tempo disponível para atividades de lazer é 
cada vez menor. Simultaneamente, as novas tecnologias 
têm vindo progressivamente a ocupar o espaço e o tem-
po que tínhamos anteriormente reservado para estar com 
a família e os amigos.  Estas alterações no estilo de vida 
vêm modificar os critérios com que muitos consumidores 
atualmente selecionam os locais de compra e mesmo a 
forma como efetuam as suas compras. 

Se os mais jovens e tecnológicos optam, cada vez mais, 
por comprar através do telemóvel e internet, os menos 
jovens e mais tradicionalistas continuam a preferir efe-
tuar compras em lojas físicas. Importa, porém, salientar, 
que devido à crescente pressão do tempo, a tendência 
mundial é para os consumidores optarem, cada vez mais, 
pelo comércio de proximidade em detrimento da anterior 
tendência para o crescimento de grandes espaços comer-
ciais em hipermercados e centros comerciais. Mas para 
o comércio de proximidade poder vingar, é necessário 
que forneça aquilo que os consumidores hoje procuram: 
gama de produtos ajustada, atendimento personalizado 
e conveniência. No que diz respeito à gama de produtos, 

as novas tecnologias vêm permitir aos espaços mais pe-
quenos disponibilizar novos serviços e uma gama de pro-
dutos mais ampla, através da realização de encomendas 
a fornecedores com posterior entrega rápida aos clientes. 
Em termos de atendimento personalizado, para além dos 
habituais fatores amabilidade e simpatia, é muito impor-
tante saber aconselhar os clientes sobre quais os produtos 
e serviços que mais se adequam aos seus desejos e neces-
sidades. Já quanto à conveniência, para além de uma boa 
localização, é fundamental que a loja pratique horários 
que vão ao encontro dos novos estilos de vida dos seus 
clientes (que muitas vezes implica abertura ao final do dia 
e ao fim-de-semana). 

Neste contexto, para o sucesso de uma loja de proximi-
dade, torna-se cada vez mais importante tirar partido das 
novas tecnologias, por forma a atrair novos clientes e a 
melhorar a experiência de compra dos clientes atuais. 

Nesta edição da Quiosque damos destaque a um con-
junto de soluções desenvolvidas no âmbito do conceito 
KIOS que vos poderão ajudar a estimular as vossas vendas.

Boas vendas!
Paulo Proença
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breves

originaliDaDe aciMa De tuDo! 
a eticalegre é sinónimo de alegria, 
originalidade e criatividade.

o poDer De uMa boa Montra
a Di roma é um bom exemplo de que uma 
exposição adequada cativa mais clientes.

Aberta desde abril de 2016, a Eti-
calegre (a ética da alegria) faz as de-
lícias dos seus clientes, não só pelos 
móveis que detém, como também 
pelos artigos que disponibiliza. Lo-
calizada em Castelo Branco, esta loja 
destaca-se, ainda, por ter uma dona 
empreendedora - Helena dos San-
tos, de 34 anos -, que procura sur-
preender e dinamizar o seu espaço 
diariamente.

“Gosto de consertar coisas em 
desuso ou que estejam danificadas,.
No fundo, gosto de criar a loja à mi-
nha imagem. Todos os móveis foram 
criados por mim e pelo meu namo-
rado. Paredes, balcões, mesas altas, 
mesas pequenas, cadeiras, pratelei-
ras, estantes e uma árvore decorati-
va. São peças para uso da loja, mas 
também têm a opção de venda. Ao 

vender algum dos móveis é possível 
usarmos a imaginação para criar 
mais”, confidenciou a empresária.

Para além das publicações, “ven-
demos principalmente Mel (produ-
ção nossa, na serra da Gardunha), 
especiarias, infusões (colheita em 
terras da beira baixa) e rebuçados 
artesanais de mel, limão e gengibre. 
Trabalhos manuais com massa de 
moldar, livros com opção de venda, 
troca e leitura livre, e também al-
guns artigos de papelaria”.  

“Para se ter sucesso é preciso ter 
clientes e novidades que agradem 
e satisfaçam as suas necessidades”, 
prosseguiu Helena dos Santos, 
acrescentando que para, este ano, 
pensa “trabalhar cada vez mais atra-
vés da Internet. Tentando conciliar 
com o comércio de rua”.

Maria João Lourenço e Rui Um-
belino são os donos da Papelaria 
Di Roma, uma loja no centro Ac-
qua Roma, com sete anos de exis-
tência, que prima pelo cuidado 
extremo com a sua montra e que 
aposta fortemente na venda de 
produtos diferenciados. 

“Para além das publicações, 
disponibilizamos também tabaco 
e respetivos acessórios, material 
de papelaria e escolar, gifts para 
crianças e adultos”, começaram 
por contar os empresários. 

Quando questionados sobre a 
decoração cuidada que fazem na 
sua montra, os agentes foram pe-
rentórios: “Um dos nossos primei-
ros sentidos a funcionar é a visão. 
A montra é um resumo daquilo 

que o cliente pode esperar no in-
terior da loja. Serve para marcar 
as épocas festivas, para fazer as 
delícias dos clientes habituais e 
para apelar às emoções dos novos 
clientes”.

Poucos meses depois da aber-
tura deste espaço, os empresários 
abriram “uma outra loja, com o 
mesmo nome, no Centro Comer-
cial Roma”, comprovando que o 
sucesso de um negócio passa por 
“ter uma boa equipa de trabalho, 
simpática, comunicativa e unida. 
No caso de uma papelaria/tabaca-
ria, as mudanças são diárias. Tem 
de existir uma frenética adapta-
ção e ideias inovadoras, para que 
o comboio se mantenha na linha e 
à mesma velocidade”. 
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breves
não hÁ Duas, seM três! 
a esqueçopapel já tem três lojas e, em 2017, 
prepara-se para lançar o seu franchising.

Ana Catarina Pires, de 31 anos, já 
tem três pontos de venda, todos eles 
com o nome EsqueçoPapel. A loja de 
Melgaço, localizada no Intermarché, 
foi a primeira a abrir em junho de 
2012. A que fica no Pingo Doce, de 
Monção, abriu as portas em novem-
bro do mesmo ano, e a mais recente, 
também em Monção, situada no Rio 
Park Retail, foi inaugurada em julho 
de 2016.

Mas esta jovem empreendedora 
não pretende ficar por aqui e vai lan-
çar o franchising da empresa já em 
2017. Para além disso, “vamos iniciar 
uma parceria de turismo, com a “Via-
gens 360”, que irá chamar-se “Esque-
çoPapel by Viagens 360”, começou 
por confidenciar Ana Pires.

Para além das publicações, nas 
lojas EsqueçoPapel os clientes en-
contram “gifts para todas as idades, 
material escolar, doces e inúmeros 
serviços” de extrema utilidade. 

Quando questionada sobre como 
surgiu esta paixão pelo negócio de 
papelaria, a agente revelou: “Trabalho 
nesta área desde 2008. Em Melgaço, 
havia uma loja vazia ideal para este 
ramo, arrisquei e não me enganei!”.

O segredo para o sucesso? Passa 
por contar com o apoio de “parceiros 
e colaboradores fantásticos e traba-
lhar em equipa”. Se a isto se juntar 
um pouco de “teimosia, empreende-
dorismo, oportunidades de ocasião 
e profissionalismo”, tudo é possível, 
concluiu a empresária.
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novidades

passateMpos quiZY
QUIZY é uma nova marca da editora Okupámente, que 
entrará no mercado português com uma enorme aposta 
no grafismo, preço e diferentes níveis de dificuldade. 
Com o lançamento das revista QUIZY Cruzadex, QUIZY 
Sopas, QUIZY Sudokus e QUIZY Sopas Plus.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PeriodiCidAde:
PÚBLiCo ALvo:

PvP:
EXPOSIÇÃO:

2 e 30 janeiro 2017
Passatempos
Bimestral
Adulto
1,90€
Junto a revistas de passatempos.

arte iDeias 
feltrageM
Esta é uma publicação que tem 
como alvo o público em geral, com 
vários projetos como Carteiras, 
Cachecóis, Camisolas, Sobretudos, 
Coletes, Capas e Ponchos.

noVo 
burlaDero
revista mensal dedicada à 
Tauromaquia desde 1978.
Com edições Especiais Temáticas 
durante o ano, esta primeira edição 
de 2017 é dedicada ao Toiro Bravo.

Mãos De faDa 
especial 
croché
revista totalmente dedicada a 
trabalhos feitos em croché. Nesta 
edição todo o fascínio do crochet em 
vestidos, sapatinhos, decorações 
e lembranças, em projetos muito 
simples de realizar.

patchworK & 
costura
revista que explora uma 
técnica bastante apetecível - o 
aproveitamento de retalhos de 
tecidos. Cada edição aborda um 
conjunto de projetos, repletos de 
pormenores deliciosos, de grande 
utilidade para o dia-a-dia.

top núMeros
A revista que faltava em Portugal!
Para quem gosta de decifrar 
enigmas e aprender com os 
números: sopas de números 
ilustrados, efemérides, ordinais, 
cardinais, multiplicativos, e muito 
mais. 72 páginas com uma enorme 
diversidade de passatempos 
totalmente dedicados aos 
números!

ViVer coM 
qualiDaDe
revista direcionada para quem 
pretende adotar um estilo de vida 
saudável. Esta edição é dedicada 
ao tema “Sopas para emagrecer”: 
as mais variadas e deliciosas 
receitas de sopas que ajudam a 
desintoxicar o organismo.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP:

EXPOSIÇÃO:

 
21 dezembro 2016

Lavores

Aperiódica

Adulto

3,50€

Junto às revistas 
de lavores.

 
1 fevereiro 2017

Tauromaquia

Mensal

Adulto

5,00€

Junto às 
publicações de 
Tauromaquia.

 
6 dezembro 2016

Lavores

Aperiódica

Adulto

3,50€

Junto às revistas 
de lavores.

 
24 janeiro 2017

Lavores

Aperiódica

Adulto

4,50€

Junto às revistas 
de lavores.

 
10 janeiro 2017

Passatempos

Bimestral

Adulto

2,00€

Junto às revistas 
de passatempos.

 
14 fevereiro 2017

Saúde e bem estar

Bimestral

Adulto

2,90€

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.
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novidades

autosport
É um jornal dedicado ao automóvel e aos automobilistas 
nas suas várias vertentes: desporto e competição, comércio, 
indústria, segurança e problemática rodoviária. 

topa o sabor
Chegaram as gomas mais loucas do momento! Um 
divertido jogo em que pode sair uma goma super saborosa 
ou uma goma de sabor horrível! Basta rodar a roleta mágica 
e ver de que lado está a sorte!

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PeriodiCidAde:
PÚBLiCo ALvo:

PvP:
EXPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PeriodiCidAde:
PÚBLiCo ALvo:

PvP:
EXPOSIÇÃO:

25 janeiro 2017
Automóvel
semanal (4a fa)
Adulto
2,35€
Balcão

14 fevereiro 2017
Brinquedo
Única
Infantil
2,00€
No balcão

Doces & festas
Criatividade e inovação 
não irão faltar nesta revista 
dirigida a todos os que 
gostam da arte de decorar 
e confecionar bolos e criar 
festas inesquecíveis.

DiÁrio Da 
região
Jornal regional de informação 
geral totalmente dedicado ao 
distrito de Setúbal.

o poDer Das 
proteínas
Abordará temas como: a 
importância das proteínas na 
alimentação; quais são, como 
nos protegem e de que forma 
devem ser introduzidas na 
alimentação diária.

coVeteD
A revista CoveTed, em 
inglês, segue as últimas 
tendências de Design 
Internacional e Lifestyle.

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:

 
7 fevereiro 2017

Culinária 

Aperiódica

Adulto

3,50€

Junto às revistas 
de culinária

 
5 dezembro 2016

Informação geral 
regional

diário (2a a 6a fa)

Adulto

0,60€

No balcão.

 
13 janeiro 2017

Saúde e bem estar

Aperiódica

Adulto

2,70€

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

 
20 janeiro 2017

Design

Bimestral

Adulto

7,65€

Junto a revistas 
de Design, 
Arquitetura e 
Lifestyle.
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iniciativas

os filhotes 
Dos aniMais Da 
quinta
A Tv Guia e o Jornal Correio 
da Manhã lançam a coleção 
"os filhotes dos Animais da 
Quinta" composta por um livro 
+ oferta de peluche, num total 
de 25 entregas. 

curso De 
espanhol
O Correio da Manhã lança 
uma coleção de livros de 
Espanhol Total, composta por 
30 volumes.

DATA DE INíCIO:

dATA de fim:

SEGMENTO:

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP: 

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:

dATA de fim:

SEGMENTO: 

PeriodiCidAde:

PÚBLiCo ALvo:

PvP: 

EXPOSIÇÃO:

20 janeiro 2017

7 julho 2017

Literatura infantil

Semanal

Infantil

1a entrega 1,95€ 
restantes 6,95€

Junto à Tv Guia e 
Correio da Manhã.

4 fevereiro 2017

26 agosto 2017

Língua 
estrangeira

Semanal

Adultos

1a entrega Oferta 
restantes 9,95€

Junto ao Correio 
da Manhã

JorNAL de NoTÍCiAs / diÁrio de NoTÍCiAs

coleção granDes pintores
Coleção, dedicada à crianças,  de 10 livros sobre grandes 
pintores mundiais.

JorNAL de NoTÍCiAs

coleção Duarte e Marta
6 livros de literatura infanto-juvenil.

Correio dA mANHã

receitas à MoDa De toDos
O Correio da Manhã oferece aos seus leitores receitas "À 
moda de Todos".

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:

29 janeiro 2017
2 abril 2017
Arte
semanal, 4a fa

Infantil-Juvenil
5,95€ na compra do jornal
Junto ao DN e JN.

11 fevereiro 2017
18 março 2017
Literatura juvenil
Semanal
Infantil-Juvenil
4,99€ na compra do jornal
Junto ao JN.

3 fevereiro 2017
19 março 2017
Culinária
6a fa, sábado e domingo
Todos
Oferta
Encartado com o CM.

8
Quiosque 69 
fevereiro 2017



destaque
bauer:  
o poDer De 
inspirar 
pessoas
contar histórias que movem 
e inspiram pessoas é um dos 
principais objetivos da bauer 
Media group. 
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A Bauer Media Group foi fundada 
em Hamburgo, em 1875, pela família 
Bauer. Cinco gerações depois, conta já 
com 11 mil funcionários, está presente 
em 19 países, tem mais de 600 revis-
tas, 400 produtos digitais e 100 esta-
ções de rádio e tv.
“We Think Popular” é o lema da em-
presa, que inspira os funcionários a 
trabalharem com uma paixão e entre-
ga contagiantes, algo visível em todas 
as marcas que lançam para o mercado.
Ciente de que os leitores estão cada 
vez mais exigentes, a Bauer preocupa-
-se em conhecer o público-alvo de 
cada um dos seus títulos e antecipa as 
suas necessidades, de forma a estabe-
lecer um elo de proximidade.
Movida pela criatividade, capacidade 
de adaptação e independência, esta 
conceituada empresa de media desta-
ca-se, ainda, no mercado por produzir 
conteúdos apelativos, dinâmicos, mo-
dernos, jovens e atrativos, que variam 
e se adequam aos diferentes meios 
em que opera. Quer seja na imprensa, 
na internet, na rádio ou na tv, nada é 
deixado ao acaso. 
Em Portugal, país onde está presente 
há alguns anos, a Bauer atua no seg-
mento “teen” e infantil. E, apesar de 
em 2016, terem deixado cair a revista 
Bravo Portugal, Alicia Moreno, a Dire-
tora de Distribuição da H. Bauer Edi-
ciones, já prometeu novidades para 
este novo ano.

a h. bauer eDiciones eM 
espanha e eM portugal atua 
no segMento infantil e juVenil. 
quais são os Vossos principais 
trunfos para se DiferenciareM 
Das restantes publicações Do 
MesMo segMento?

A nossa principal força é a nossa equi-
pa. Os nossos jornalistas, paginadores 
e designers têm mais de 10 anos de 
experiência nestes segmentos e es-

tão constantemente a analisar os 
interesses e as preocupações 

das crianças e jovens, 

em ambos os países. Nós interagimos 
com os nossos leitores e acreditamos 
que isso é algo muito importante para 
todas as revistas, especialmente para 
as que se dedicam aos segmentos in-
fantil e juvenil.

a bauer estÁ presente eM toDas 
as frentes, seja eM papel, na 
internet, na tV ou na rÁDio. 
consiDeraM iMportante 
apostar eM toDos os Meios 
para se aproxiMareM caDa VeZ 
Mais Das pessoas?        

Queremos satisfazer o público, com 
um jornalismo moderno e com quali-
dade, de modo a que ninguém sinta 
diferença se nos seguir ou contactar 
através do papel, internet, rádio ou TV.   

o leMa “we thinK popular” 
reflete a aMbição que têM 
por contar histórias que 
apaixonaM e surpreenDeM. 
esta proxiMiDaDe que criaM 
coM as pessoas é, certaMente, 
uM Dos segreDos para o Vosso 
sucesso. quais são os outros?

Tal como referiu, a Bauer Media Group 
enfatiza a paixão pelas pessoas e mar-
cas. "We Think Popular” é o lema que 
inspira e motiva os mais de 11 mil fun-
cionários que temos em todo o mun-
do.
Os nossos outros segredos? O pri-
meiro reside no facto de sermos uma 
empresa familiar, que tem como atual 
diretora a quinta geração da família 
Bauer, Ms. Yvonne Bauer. A força e a 
sustentabilidade da nossa estrutura, 
a independência e a capacidade de 
adaptação são outras características 
que nos distinguem e permitem que 
sejamos uma empresa competitiva, 
com uma visão para o futuro.
Ter uma visão internacional e global 
do mercado editorial é outra das nos-
sas preocupações, tendo em conta 
que temos mais de 600 revistas em 19 
países. Estamos totalmente focados 

nos diferentes públicos para quem di-
recionamos os nossos produtos. Sem-
pre que lançamos uma marca, sabe-
mos exatamente quem são os nossos 
leitores ou quem poderão vir a ser.

eM 2016 suspenDeraM a 
Distribuição Da reVista 
quinZenal braVo eM portugal. 
quais as noViDaDes que 
poDeMos esperar para 2017?

Em 2017 pretendemos focar-nos na 
promoção da nossa revista Como Tu 
e dos restantes títulos: Peppa, Nancy, 
Lego StarWars e Super4. Temos novos 
projetos, que acreditamos que vão 
vender muito bem e farão aumentar 
a nossa quota de mercado nestes seg-
mentos.

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?

Estamos muito felizes com o trabalho 
realizado pelos agentes. Gostaríamos 
apenas de sugerir que continuem fo-
cados nas vendas e melhorem a expo-
sição dos nossos produtos, garantindo 
visibilidade nas suas lojas, sempre que 
lhes pareça necessário. 
Do nosso lado, tencionamos contatá-
-los com maior frequência: visitando-
-os, enviando mais folhetos com in-
formações sobre os nossos títulos e 
informando-os de todas as ações de 
marketing em curso.

qual o balanço que faZ Desta 
parceria coM a Vasp?

Estamos muito contentes por traba-
lhar com a VASP, pois possui as ferra-
mentas e sistemas indicados para ga-
rantir a correta distribuição dos nossos 
títulos. Temos um ótimo parceiro!

as reVistas bauer eM portugal

Como você Portugal
LEGO® Star Wars™ revista Portugal

Peppa Pig revista Portugal

Nancy revista Portugal 
DreamWorks revista Portugal
Revista Trolls Portugal
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emcampo

gooDY lança 
noVa Marca
calm é o nome da nova 
revista da goody, que 
visa promover o bem-
estar dos leitores. 

forbes 
seMpre 
presente
a upstar comunicações 
continua a apostar na 
promoção da sua revista.

A Goody lançou uma nova publica-
ção, a Calm – Mindfulness e Criativida-
de, que visa ser “mais que uma revista, 
uma forma de estar na vida".

Para dar a conhecer este novo título 
aos leitores, o editor optou por realizar 
duas ações, em parceria com a VASP 
TMK: uma na rede tradicional e outra 
na Fnac.

De 30 de dezembro de 2016 a 20 de 
janeiro de 2017, realizaram uma ação 
de stoppers, em 50 pontos de venda 
da rede tradicional.

De 2 a 30 de janeiro, foi a vez de 12 
lojas Fnac participarem na ação de pa-
rasitas com destaque nos lineares.

Durante estes períodos, ninguém fi-
cou indiferente a esta publicação, que 
pretende ajudar as pessoas a encontra-
rem a calma, o equilíbrio e o bem-estar.

A Upstar Comunicações iniciou o 
ano com a realização de duas ações 
de parasitas consecutivas, para au-
mentar a visibilidade da marca For-
bes Portugal junto dos clientes.

De 2 a 23 de janeiro e de 30 de ja-
neiro a 20 de fevereiro, 100 pontos 
de venda da rede tradicional colo-
caram as duas primeiras edições da 
Forbes, de 2017, em destaque nos 
seus lineares.

Recorde-se que “a Forbes Por-
tugal é uma revista mensal focada 
no mundo dos negócios e da eco-
nomia. Mas é mais do que uma 
publicação que se limita a contar 
boas histórias sobre empresas e 
números. A Forbes Portugal quer 
surpreender, inspirar, dar ideias aos 
leitores“.

plantas 
MeDicinais eM 
Destaque
a edicase continua a 
dinamizar as suas marcas 
nos pontos de venda.

A Edicase iniciou o ano com a pro-
moção da sua revista Plantas Medici-
nais e recorreu à ajuda da VASP TMK 
para captar a atenção do máximo de 
clientes possível e aumentar as ven-
das do seu título. 

De 20 de janeiro a 20 de fevereiro, 
o editor realizou uma ação de des-
taque em balcão, em 32 lojas Note, 
aumentando assim a visibilidade do 
título. 

De 30 de janeiro a 28 de fevereiro, 
optou por colocar também a capa 
desta edição a passar nos KIOS tv, 
que estão estrategicamente coloca-
dos em 50 pontos de venda, de norte 
a sul do país. 

No final, o balanço foi positivo e o 
editor ficou satisfeito com o resulta-
do alcançado pelas duas ações.
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
NO SEU NEGÓCIO!

JÁ CONHECE ESTA MARCA?

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE DIGITAL



cofina eM 
foco
o início do ano foi 
sinónimo de novas  
apostas para a cofina.

A Cofina aproveitou o início de 2017 
para fazer três ações com algumas das 
suas principais marcas: o Correio da Ma-
nhã, a Máxima e o Record.

Ciente de que é necessário estar sem-
pre perto do leitor para não cair em es-
quecimento, este reconhecido grupo de 
media português recorreu à ajuda da 
VASP TMK para realizar duas ações de 
stoppers e uma de montras.

De 12 de janeiro a 2 de fevereiro, 50 
pontos de venda da rede tradicional, es-
palhados de norte a sul do país, partici-
param na ação de stoppers para divulgar 
a iniciativa “Jogo Letra a Letra”, do Correio 
da Manhã. Num total de 20 entregas, o 
diário distribuiu este jogo de tabuleiro, 
de forma gratuita, fazendo assim as delí-
cias dos seus leitores. 

De 19 a 25 de janeiro, 30 pontos de 
venda destacaram a revista Máxima e o 
suplemento Guia de Casamentos, que 
acompanhava esta edição, nas suas 
montras. As capas apelativas das duas 
publicações causaram o impacto deseja-
do pelo editor e captaram a atenção de 
todos os clientes que entravam nas lojas 
selecionadas.

De 23 de janeiro a 13 de fevereiro, o 
Record optou por realizar também uma 
ação de stoppers, em 50 pontos de ven-
da, para promover um jogo totalmente 
dedicado aos benfiquistas, o “Trivial Pur-
suit Benfica Tricampeão”. Num total de 30 
entregas, o jornal desportivo tem feito as 
delícias dos adeptos do Clube da Luz com 
este jogo gratuito, que aborda seis temas: 
Competições Nacionais, Competições 
Internacionais, Modalidades, História/
Curiosidades, Jogadores e Treinadores e 
Tricampeão.

emcampo
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Situada “na galeria comercial 
do Intermarché de Arraiolos e, tal 
como a restante placa de vendas, 
a nossa loja chama-se InterAr-
raiolos, pois pretendemos uma 
união perfeita entre a insígnia e a 
comunidade onde estamos inse-
ridos”, começou por revelar Car-
los Santos, um dos responsáveis 
pela gestão diária deste ponto 
de venda, que inaugurou no dia 
4 de outubro de 2016.

Motivados para “fazer do es-
paço existente um local onde 
os nossos clientes se sentissem 
bem, com um ambiente agradá-
vel e com um design moderno e 
acolhedor”, Carlos Santos e a sua 
família recorreram à ajuda do 
KIOS store para remodelar a loja.

O motivo? Os agentes quise-
ram “aproveitar a experiência, o 
conhecimento e a capacidade de 
aportar valor da equipa do KIOS 
store, para tornar a loja num caso 
de sucesso”. E conseguiram.

“Sinceramente, creio que o re-
sultado final foi fantástico e enal-

tecemos a capacidade de ajuste 
a cada solicitação que íamos 
fazendo. Pelo profissionalismo, 
desde os esboços iniciais até à 
montagem, voltaríamos a pre-
ferir o KIOS store, assim como 
recomendamos a todos os que 
estão a começar ou pretendem 
remodelar as suas lojas”, confes-
sou o agente, pouco antes de 
nos responder a algumas ques-
tões.

qual teM siDo o 
feeDbacK Dos 
clientes à sua loja?

Fantástico, os nossos clientes 
têm sido de uma gentiliza notá-
vel. Desde o agradecimento por 
termos criado um espaço tão 
bonito, até à oferta de ramos de 
flores, coroas de Natal e, acima 
de tudo, um imenso carinho que 
nos deixa cheios de orgulho e 
de motivação para fazer mais e 
melhor!

antes & depois
interarraiolos 
teM uMa noVa 
iMageM!
as soluções Kios foram 
preponderantes para ajudar a 
loja interarraiolos no arranque 
desta aventura pelo mundo das 
publicações. 
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antes & depois

taMbéM quer 
reMoDelar a 

sua loja e não 
sabe coMo? 

Siga o exemplo deste 
agente e solicite a nossa 
ajuda, através do email 

kiosstore@vasp.pt ou do 
telefone 214337082. 

criaMos espaços à sua 
MeDiDa. contacte-nos!

para aléM Das 
publicações, que 
outros proDutos/
artigos oferece na sua 
loja?

A nossa loja tem disponível para 
os nossos clientes um conjunto alar-
gado de publicações (jornais e re-
vistas), jogos infantis, pilhas, tabaco, 
bem como assessórios.

para aléM De ter 
recorriDo ao Kios store 
para reMoDelar o seu 
espaço, sabeMos que 
taMbéM jÁ teM o Kios 
express, o tV e o Kube na 
loja. qual a Mais Valia 
De caDa uMa Destas 
soluções Da Vasp?

Os nossos clientes podem des-
frutar da comodidade que o serviço 
KIOS express lhes oferece. Podem en-

viar e receber as suas encomendas, 
durante todos os dias do ano (exce-
to Natal e Ano Novo) e num horário 
com uma amplitude interessante, 
das 09h00 às 20h00.

Há pouco tempo, colocámos tam-
bém o KIOS tv, com uma exposição 
para a linha de caixas do Intermar-
ché, onde os nossos clientes podem 
ficar a par das notícias mais frescas, 
bem como das capas dos jornais e 
revistas, durante o processo de apro-
ximação à caixa do supermercado. 
Tentamos não perder uma oportu-
nidade para fazer felizes os nossos 
clientes! E porque assim é, uma das 
nossas preocupações foi também 
ter o melhor programa de gestão 
informática, para que o processo 
administrativo fosse o mais eficiente 
possível. Aí a VASP foi também uma 
parceira importante, pois a solução 
KIOS Kube tornou-se uma peça in-
contornável no nosso processo. A 
produtividade e eficiência dos dados 
que o programa disponibiliza são 
fundamentais para uma gestão cui-
dada e rigorosa.

quer Deixar-nos alguMa 
sugestão?

Durante o processo inicial recebe-
mos várias visitas, muito apoio e for-
mação, nomeadamente sobre o KIOS 
kube e durante a sessão do academy. 
A criação de um grupo de agentes ati-
vos que possam participar em ações 
de formação, desenvolvimento de no-
vas soluções e a utilização dos nossos 
espaços comerciais para a projeção 
do negócio ou iniciativas dos edito-
res, ou de outros elos da cadeia, são 
pontos que devemos desenvolver.

qual o balanço que faZ 
Destes priMeiros Meses 
De negócio?

O balanço é positivo. Podemos di-
zer que o negócio tem vindo em cres-
cendo. Cremos que existe potencial 
de crescimento, até porque ainda nos 
faltam serviços que gostaríamos de 
obter num futuro próximo.
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emfoco
VenDas 
Deliciosas 
quando uma receita mistura 
bolos com publicações, o 
resultado só podia ser uma 
verdadeira delícia!

Joana Pereira Serra, de 35 anos, é a proprietária 
da pastelaria/padaria Delícias, uma loja que faz 
sucesso junto dos clientes e que apresenta ótimas 
vendas, em Bragança, por aliar produtos de pada-
ria/pastelaria às publicações, num só local. 

“Abrimos este estabelecimento em 2009, mas 
estamos no mercado tradicional da cidade desde 
1971”, começou por confidenciar a empresária, 
atribuindo o êxito do seu negócio “à qualidade dos 
nossos clientes, que se apresentam recetivos às 
nossas experiências e tentativas constantes de os 
servir cada vez melhor”. 

Outro dos segredos para os bons resultados 
alcançados pela Delícias está, ainda, relacionado 
com “a incessante procura pela satisfação das ne-
cessidades dos nossos clientes, para os quais esta-
mos 100% disponíveis”.

Neste ponto de venda o cliente é rei. Tudo está 
devidamente pensado para agradar aos clientes. 
O espaço clean, apelativo e atrativo faz com que 
as pessoas se sintam bem. A luz natural, que fica 
ainda mais evidenciada pelas cores claras que es-
colheram para decorar o espaço, convida a que os 
clientes permaneçam algum tempo no ponto de 
venda e acabem por consumir mais. 

Orgulhosa pelas apostas que tem feito com a 
Delícias, a agente conta que “os produtos de exce-
lência do nosso espaço são os de produção própria 
de padaria/pastelaria, nomeadamente o folar, os 
bolos económicos e o pão tradicional, produtos 
dos quais nos orgulhamos de garantir o fabrico 
com zero aditivos de conserva ou coloração, man-
tendo assim as características únicas da produção 
tradicional”.

Sempre atenta ao que se passa no mercado, Joa-
na Pereira Serra já delineou uma estratégia para po-
tenciar, ainda mais, as vendas neste novo ano. “Te-
mos planeado dedicar mais espaço físico e recursos 
humanos na secção de produtos de quiosque/ta-
bacaria. Para isso, será alterada a localização desta 
secção, dando-lhe mais protagonismo”, terminou.
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Fundada desde 1957, a Barata, na Aveni-
da de Roma, é uma das mais conceituadas 
livrarias de Lisboa, não só pela diversidade 
de produtos que oferece, como também pelo 
atendimento cuidado que tem para com os 
seus clientes.

“Antes do sucesso, queremos o reconheci-
mento, cumprindo com os nossos clientes e 
parceiros”, começa por revelar o atual respon-
sável pelo ponto de venda, José Rodrigues, 
de 56 anos, que já acompanha “os assuntos 
da empresa há 30 anos”. 

O espaço amplo e apelativo, devidamen-
te organizado por zonas. O horário alargado 
que oferecem aos clientes, das 9h às 23h, du-
rante os dias da semana, e das 10h às 19h, aos 
domingos e feriados, são alguns fatores que 
contribuem para o sucesso desta loja, mas es-
tão longe de ser os únicos. 

O facto de serem um local “dog friendly” 
é outra vantagem bastante apreciada pelos 
clientes, pois não há nada como tomar um 
café, comprar o jornal ou ler um livro, en-
quanto se desfruta da companhia do nosso 
fiel amigo de quatro patas. 

Mais do que uma livraria ou um local de 
passagem, esta loja funciona, assim, como 
uma espécie de ponto de encontro para os 
habitantes do bairro e é vista atualmente 
como um ponto, quase obrigatório, de para-
gem para os turistas na cidade de Lisboa. 

Aqui, os clientes encontram, de facto, tudo 
o que necessitam e esse é, sem dúvida, o ca-
minho a seguir. Atualmente, é essencial que 
os clientes se sintam bem num espaço e que 
criem empatia com os funcionários, pois isso 
é sinónimo de que acabarão por regressar. 

Consciente disso mesmo, José Rodrigues é 
perentório em assumir que não existem “tru-
ques” para se alcançar bons resultados. Tudo 
deve ser feito com “muito trabalho e rigor, 
aproveitando o sentido da oportunidade, do 
produto ou do desconto”.

Para este novo ano, a Livraria Barata pro-
mete continuar a trabalhar a sua “proximida-
de com o cliente, melhorar a rentabilidade, 
orientar a equipa para um trabalho compe-
titivo no serviço, potenciar a venda das pu-
blicações, que são alternativa aos suportes 
digitais e melhorar a comunicação”.

inoVar para 
catiVar
sempre a pensar no bem-estar 
dos clientes, a livraria barata 
continua a apostar em serviços 
e soluções inovadoras.
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emfoco
MaDeira

o sucesso Da 
‘jornal & coMpanhia’ 
a pequena tabacaria criada há 20 anos vai já para a quarta loja.

Com duas décadas de atividade, 
completadas a 5 de fevereiro, a mar-
ca comercial de tabacarias ‘Jornal & 
Companhia’, constituída em 1997 
pela então criada empresa ‘Carlos & 
Azevedo – papelaria Lda.’, está atual-
mente representada no mercado 
regional com três estabelecimentos. 
Dois localizados na freguesia de São 
Martinho: um numa das lojas do Hi-
per Continente e outro no Fórum Ma-
deira. A restante loja fica em Santo 
António, na concorrida Avenida das 
Madalenas.

Este ano, a ‘Jornal & Companhia’ 
deverá ampliar a sua presença no 
mercado com a abertura de uma 
quarta loja. Provavelmente acontece-
rá ainda antes do verão, de novo no 
Funchal, sendo que a aposta da em-
presa deverá privilegiar uma vez mais 
a parte Oeste do Funchal. Porque ‘o 
segredo é a alma do negócio’, Bruno 
e Filipa Ferreira, os atuais sócios-ge-
rentes do ‘Carlos & Azevedo – papela-
ria Lda.’, reservam para data oportuna 
a revelação da localização da nova 
aposta que está a ser ultimada.

Remonta ao final do século passa-
do, mais precisamente ao início do 
ano de 1997, quando o casal Carlos 

Ferreira e Conceição Azevedo decidiu 
apostar nesta atividade económica. 
Carlos tinha acabado de se reformar 
– trabalhara nos Portos da Madei-
ra - quando criou a sua empresa em 
sociedade com a esposa, que era do-
méstica. Para o efeito juntou o nome 
dele e o sobrenome dela, ‘Carlos & 
Azevedo’, no registo da empresa, e 
consequentemente abria a primeira 
tabacaria com o apelativo nome co-
mercial ‘Jornal & Companhia’ na con-
corrida loja 12 do então Hiper Sá, no 
Caminho de São Martinho. A venda 
de produtos e serviços começou com 
Carlos e Conceição atrás do balcão e 
apenas uma funcionária contratada 
no início da atividade. Colaboradora 
que atualmente está ainda ligada à 
empresa.

O sucesso da pequena empresa 
familiar num ramo com forte concor-
rência, acabaria por ser determinante 
na expansão da marca que ostenta, 
muito também impulsionado pelo 
espírito empreendedor da família 
Azevedo Ferreira. Em 2005 começava 
a expansão, com a abertura da loja 
em Santo António. Seis anos mais 
tarde, apesar dos efeitos da crise que 
então já obrigava a empresa a reajus-

tar-se à nova realidade, assumiram o 
risco de abrir uma segunda loja na 
populosa freguesia de São Martinho, 
desta feita junto da movimentada Es-
trada Monumental. A aposta recaiu 
no Fórum Madeira, onde desde mea-
dos de 2011 estão também presen-
tes, no piso superior, junto da praça 
de restauração.

Em altura de recessão, este investi-
mento de risco acabou por ser mais 
uma aposta ganha. Daí que os três 
estabelecimentos atuais da ‘Jornal & 
Companhia’ sejam para “manter”, as-
segura Bruno e Filipa Ferreira, atuais 
sócios-gerentes. Isto sem perder de 
vista a possibilidade de continuar a 
crescer. “Estamos abertos às oportu-
nidades que possam surgir”, destaca 
Filipa, enquanto Bruno revela que 
“já este ano pode haver novidades”. 
Mas não adianta pormenores para 
não comprometer o negócio, que dá, 
contudo, a entender estar já muito 
bem encaminhado.

A concretizar-se a desejada previ-
são destes irmãos empresários, será 
a quarta loja sob a égide ‘Jornal & 
Companhia’, com a particularidade 
de acontecer no ano que ‘carimba’ os 
20 anos da empresa.
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Vasp  
regressa à 
papergift 
a Vasp promete brindar os seus 
agentes com muitas surpresas e 
novidades no evento deste ano.

A VASP volta a marcar presença na Papergift 
Lisboa 2017, e conta com a sua visita, de 2 a 5 de 
março, na FIL, no Parque das Nações. 

Sempre a pensar no melhor para si e para o seu 
negócio, preparámos algumas surpresas que se-
rão, certamente, do seu agrado. 

Conheça tudo sobre as nossas soluções e ser-
viços KIOS, que chegaram para ajudá-lo a dina-
mizar e potenciar o seu ponto de venda. Fique a 
par das novidades que lançámos recentemente. 
Receba uma oferta personalizada que criámos 
para si e aproveite as nossas fantásticas promo-
ções de feira. 

Como vê, são inúmeros os motivos que tem 
para se juntar a nós. Aceda já ao site agentes.kios.
pt para adquirir o seu convite ou recorte o exem-
plar que lhe disponibilizamos aqui em baixo.

Esperamos por si!

especial
22

Quiosque 69 
fevereiro 2017



Dicas para o sucesso!
aproVeite o início Do ano para Dar uMa noVa ViDa à sua loja.  

aposte eM soluções inoVaDoras para DinaMiZar o seu negócio. 
efetue pequenas MuDanças que farão toDa a Diferença. 

 não perca teMpo, arrisque!

dossier



O início de um novo ano é, por 
definição, tempo de contenção, mas 
também é a altura ideal para fazer um 
balanço do seu negócio e questionar 
se está, ou não, no caminho certo. Esta 
é uma boa oportunidade para rever 
alguns pontos, apostar em novas so-
luções, colocar em prática ideias que 
haviam ficado esquecidas no passa-
do e ganhar coragem para traçar um 
novo rumo para o futuro.

Por vezes, não é necessário fazer 
mudanças drásticas, que impliquem 
um elevado investimento ou grandes 
reformas. Há alterações que, por pe-
quenas que sejam, fazem toda a dife-
rença no seu negócio. 

o segreDo estÁ no 
atenDiMento

Comece por apostar num bom 
atendimento, pois quando o cliente 
sai satisfeito de um estabelecimento 
há grandes probabilidades de regres-
sar. 

Lembre-se que os clientes são pes-
soas e que, tal como nós, são movidos 
pela empatia que criam com quem se 
cruza no seu caminho. Receba-os com 
um sorriso, trate-os com respeito, 
preste atenção às suas necessidades 
e identifique novas oportunidades a 
cada contacto que estabelece. Desta 
forma, cria uma relação de coopera-
ção e proximidade, onde todos saem 
a ganhar. 

lojas De conVeniência 

Para que a experiência de compra 
do cliente se torne ainda mais agra-
dável, prática e produtiva, procure ter 
o espaço devidamente organizado e 
aposte em novos serviços de qualida-
de para se manter competitivo. 

Antes de decidir quais as soluções 
mais indicadas para a sua loja, deverá 
concentrar-se nos hábitos de consu-
mo da zona onde está inserido, traçar 
o perfil dos seus clientes e analisar o 
que fazem os negócios vizinhos, para 
extrair ideias que lhe possam ser úteis.

Como é do seu conhecimento, os 
clientes estão cada vez mais exigen-

tes, quer seja pela falta de tempo ou 
pela variedade de opções, de mar-
cas e de lojas que têm à sua disposi-
ção. Compram tudo, quando, onde e 
como querem, por isso, há que ajustar 
a sua oferta ao novo ritmo de vida e 
aos gostos dos consumidores. 

Diferencie-se do mercado. Aprovei-
te os produtos e as soluções KIOS, que 
a VASP tem lançado, para rentabilizar 
e dinamizar o seu negócio. Tire parti-
do de cada uma delas e torne o seu 
ponto de venda numa verdadeira loja 
de conveniência, onde os seus clien-
tes poderão encontrar tudo o que 
necessitam, em horários alargados e 
sem filas de espera. 

Ofereça serviços de envio e entrega 
de encomendas expresso. Possibilite a 
realização de pagamentos e de trans-
ferências para todo o mundo, através 
dos cartões Epay e dos serviços da 
Moneygram. Incentive à impressão de 
produtos simples ou personalizados. 
Aposte em dispositivos digitais para 
dar uma nova vida à sua loja. Con-
vença os clientes a reservarem as pu-
blicações que desejam no seu ponto 
de venda, através da app KIOS mobile. 

Poupe tempo e rentabilize o seu ne-
gócio com a ajuda de um sistema de 
gestão informático rápido, prático e 
fiável.

agentes renDiDos ao 
uniVerso Kios

Fãs assumidos da marca KIOS, os 
donos da Secret Diary, em Benavente, 
não podiam estar mais satisfeitos por 
terem apostado no conjunto de solu-
ções integradas que a VASP fornece. 
“As soluções KIOS são uma importan-
te ajuda para o aumento das vendas 
na loja e facilitam as tarefas diárias”, 
referiu Rui Jorge.

“O KIOS print é uma solução que 
veio ajudar muito a nossa loja, quer 
pela rapidez, quer pelos trabalhos 
que permite realizar. Tem feito su-
cesso junto dos alunos da escola se-
cundária, que fica em frente à nossa 
papelaria. O KIOS kube ajuda-nos 
diariamente, com a sua rapidez e faci-
lidade. Posso mesmo dizer que, desde 
que temos este programa, os nossos 
stocks estão todos em dia. O KIOS ex-
press é um serviço muito eficiente e 
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rápido, que facilita a vida dos clientes 
nos envios e na receção de encomen-
das. O KIOS store também nos tem 
ajudado imenso, quer pela beleza que 
dá à loja, quer pela funcionalidade 
de cada um dos móveis. Atualmente, 
já temos o balcão de montra baixa, 
o balcão KIOS POS, as ilhas, os linea-
res e o tapete personalizado, que os 
clientes acham muito engraçado”, 
continuou o agente, concluindo: “En-
quanto agentes VASP, só temos a dizer 
maravilhas desta parceria com a mar-
ca KIOS. Obrigado!”

Carlos Silva, dono da papelaria Ro-
teiro Singular, em Vila Franca de Xira, 
também está radiante com as apostas 
que tem feito. “Para além das revistas 
e jornais da VASP, comercializamos 
outros produtos e disponibilizamos 
os serviços da Moneygram, que nos 
trouxeram um aumento significativo 
em termos de visibilidade de merca-
do, fazendo com que começássemos 
a ser visitados por outro tipo de clien-
tes, para além dos habituais”, assu-
miu o agente, referindo em seguida 
que: “todo o sucesso de um ponto de 
venda passa pela inovação. A mar-
ca KIOS tem, ainda, outros produtos 
com bastante interesse, tais como o 
KIOS express e os cartões Epay. Estes 
dois últimos serão as nossas principais 
apostas para 2017, alargando assim o 
nosso vasto leque de soluções”.

Maria Luísa Condeço, dona da Giz 
de Cor, em Alverca do Ribatejo, é ou-
tro testemunho que pode e deve ter 
em conta, se estiver a pensar dar uma 
nova dinâmica à sua loja. “As soluções 
KIOS trouxeram maior valor ao nosso 
negócio, porque o cliente dirige-se 
à nossa loja e já sabe que aqui pode 
comprar mais do que o jornal. Isso 
ajudou a que as pessoas viessem com 
maior afluência, devido à múltipla 
oferta de serviços que temos”, come-
çou por contar a empresária.

“O KIOS kube veio dar outra dinâmi-
ca à nossa forma de trabalhar, nomea-
damente na contabilização de stocks 
e nas devoluções à VASP. O KIOS print 
e o KIOS express também vieram dina-
mizar o nosso negócio, na medida em 
que as pessoas, quando se dirigem à 

nossa loja, realizam sempre mais do 
que uma compra. Imprimem docu-
mentos e enviam encomendas aos 
familiares mais distantes, assim como 
e-mails e fax´s, ou seja, noto que os 
clientes ficam mais satisfeitos por con-
centrarmos todos estes serviços num 
só espaço”, concluiu a agente.

Siga o exemplo destes (e de ou-
tros) agentes e usufrua das vantagens 
que as soluções KIOS têm para lhe 
dar, tanto a si como aos seus clientes. 
Aproveite a oportunidade que lhe da-
mos para disponibilizar no seu espaço 
todos os serviços que os clientes valo-
rizam atualmente.

estiMule os sentiDos Dos 
seus clientes

Não se esqueça que, nesta Era da 
Experiência, as pessoas são o que fa-
zem, o que vivem e o que experimen-
tam. Entre no espírito e estimule, por 
exemplo, os cinco sentidos dos seus 
clientes: a audição, o olfato, o tato, o 
paladar e, acima de tudo, a visão.

Coloque algum tipo de música para 
criar um ambiente mais agradável. Es-
colha um aroma para perfumar o seu 
espaço. Promova com frequência o 
contacto direto do cliente com alguns 
artigos que disponibiliza. Faça pe-
quenas degustações com alguns dos 
produtos alimentares que vende na 
sua loja ou, tal como já referimos an-
teriormente, aposte em dispositivos 
digitais, como o KIOS tv ou os parasi-
tais digitais, para proporcionar expe-
riências interativas aos seus clientes.

aposte eM soluções 
Digitais 

Estudos recentes comprovam que 
as decisões de compra de quase 70% 
dos consumidores são influenciadas 
pelos dispositivos digitais que estão 
presentes nas lojas. O uso de uma te-
levisão ou de um tablet no ponto de 
venda é uma excelente forma de cap-
tar a atenção dos clientes e de passar 
informações sobre os seus produtos e 
serviços, de modo rápido e eficaz. 
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As luzes, as cores, o vídeo e o áudio, 
deste tipo de aparelhos, acabam por 
fazer com que o cliente fique com a 
sensação de que o tempo de espera é 
menor e que a experiência de compra 
foi melhor. Por isso, já sabe, se quiser 
aumentar a competitividade do seu 
negócio é fundamental que também 
invista neste tipo de dispositivos, pois 
darão uma nova vida à sua loja. 

parasitas Digitais 
aniMaM lojas

O Parasita Digital é uma das gran-
des novidades que a VASP lançou 
no início de 2017. Estrategicamente 
colocada nos lineares dos nossos 
pontos de venda, esta peça capta a 
atenção dos clientes e contribui para 
o aumento da compra das publica-
ções, produtos e serviços existentes 
nas lojas.

“O parasita digital é muito apelati-
vo, uma vez que está de frente para 
o cliente e não na perpendicular. Para 
além do mais, as cores e as imagens 
são apelativas ao olhar. Na nossa loja 
está colocado no ponto de maior des-
taque, uma vez que está perto das 
revistas e jornais de maior tiragem, 
logo é uma mais valia. Considero que 
as pessoas olham para o produto e 
ficam a conhecer o que está a passar 
no ecrã”, começou por admitir Sónia 
Salgueiro, proprietária do ponto de 
venda Avalanche de Letras, em Saca-
vém, acrescentando que os clientes 
têm gostado desta novidade: “Cos-

tumam fazer perguntas sobre o pro-
duto ou serviço que está a passar no 
momento”.

Também Hélder Monteiro, dono da 
Papelaria Raiz Quadrada, no Porto, 
está satisfeito com esta nova solução 
digital da VASP: “É bastante interes-
sante. Dinamiza e chama a atenção 
do cliente. É uma forma simples, prá-
tica e cómoda de publicitar”, assegu-
rou, garantindo que por ser “um apa-
relho moderno, toda a gente diz que 
‘salta à vista’".

lucre coM o Kios tV!

Como já mencionámos anterior-
mente, o KIOS tv é outra solução da 
VASP que lhe poderá ser bastante 
útil. Reformulado no final de 2016, 
está agora mais moderno, dinâmico 
e interativo. 

Esta solução digital é maior do que 
o Parasita Digital e poderá ficar colo-
cada numa zona de destaque da sua 
loja. O KIOS tv dá-lhe, ainda, a possi-
bilidade de rentabilizar o investimen-
to feito. Como? Só tem de aproveitar 
os dois spots publicitários a que tem 
direito, mensalmente, para anunciar 
marcas, produtos e/ou serviços de 
outros negócios vizinhos. Estabeleça 
parcerias com empresários locais, por 
exemplo, e convença-os a comunica-
rem os seus produtos e/ou serviços 
no KIOS tv. Todos sairão a ganhar!

“O balanço que fazemos do KIOS 
TV é francamente positivo. Temos o 
monitor colocado na montra, virado 

para o exterior da loja, o que faz com 
que o público passante pare, veja os 
títulos principais do dia e entre para 
comprar a publicação. Além de confe-
rir modernidade à imagem da nossa 
loja, aumentou a venda das publica-
ções em cerca de 20%. Continuem o 
bom trabalho que têm feito na atua-
lização constante dos conteúdos do 
KIOS Tv”, revelou Bruno Silva, proprie-
tário do ponto de venda Miliga, situa-
do na estação de metro da Reboleira. 

solicite a nossa ajuDa!

Como vê, quando chega a altura 
de escolher novas soluções e serviços 
para a sua loja, há três palavras que 
deve ter em conta: inovação, rapidez 
e comodidade. 

Analise o perfil dos seus clientes, 
foque-se nas suas necessidades e crie 
uma relação de proximidade com 
cada um deles. Antes de tomar uma 
decisão definitiva, faça também um 
planeamento rigoroso sobre quais os 
objetivos que pretende atingir com 
cada mudança que vai implementar. 
De seguida, solicite a ajuda da VASP 
para escolher quais as opções que 
mais se adequam ao seu espaço e 
siga o exemplo dos milhares de agen-
tes que já se renderam às soluções 
KIOS. 

Lembre-se: é na loja que os clientes 
decidem se concretizam, ou não, as 
suas compras. Por isso mesmo, esta-
mos aqui para ajudá-lo a cativá-los e 
fidelizá-los!

uM MunDo De 
oportuniDaDes à 
sua espera! 
Aceda a www.agentes.kios.pt 
e descubra o mundo de opor-
tunidades que temos à sua dis-
posição. Encontre, num só local, 
todas as novidades, campanhas, 
promoções e informações refe-
rentes às nossas soluções KIOS. 

Embarque nesta viagem junta-
mente com a VASP, rumo à loja 
do futuro, fornecendo serviços 
inovadores, cómodos e fiáveis, 
aos seus clientes! 

KIOS
cada vez mais perto de si!

26
Quiosque 69 
fevereiro 2017



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
NO SEU NEGÓCIO!

Fique a par das 
novidades e aproveite 

as fantásticas 
promoções que 

preparámos para si! 

JÁ CONHECE ESTA MARCA?

SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO



veja todas as nossas soluções e oportunidades em agentes.kios.pt

15% 
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€*.

15% 
desconto

 *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: 43,78€* 
antes: 51,50€*

Despesas de transporte 3,50€*.

13905 

balcão
Aglomerite branco topface 

19mm, interior com 3 
prateleiras, rodapé em 

melamina branca

preço: 310,00€* 
antes: 313,99€*

Despesas de transporte 7,50€*.

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 março de 2017.  Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt

campanha de descontos

Altura 90 cm 
Comprimento 55 cm 
Largura 100 cm

novidade
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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€*.

oferta 
dois 

parasitas

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.

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€*.

10% 
desconto

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

Altura 19 cm,  
Profundidade 8 cm,  
Largura 23,5 cm

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€*.

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

campanha de descontos

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€*.
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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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eM coMpras superiores a 25€*, oferta Dos portes De enVio!

promoções
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  |  Portes de envio 3,50€.
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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!promoções

os melhores produtos, aos melhores preços

eM coMpras superiores a 25€*, oferta Dos portes De enVio!

*Aos valores acima descritos acresce IVA à taxa legal em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio.  
Limitado ao stock existente  |  Portes de envio 3,50€.
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