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Todos nós, por vezes, efetuamos compras por impulso. 
Compras por impulso são aquelas que não foram antecipa-
damente planeadas e cuja decisão de compra foi tomada na 
hora. Dizem os especialistas que, este tipo de compras, estão 
relacionadas com o desejo básico humano de uma gratifi-
cação instantânea e que são os sentimentos e as emoções 
a desempenhar um papel central nessa decisão de compra. 
Nesta lógica, percebe-se porque são as crianças aquelas 
que mais compra por impulso. Num estudo recentemente 
realizado em Inglaterra, foi possível concluir que os leitores 
percecionam as revistas como um meio de informação de 
confiança que lhe proporciona relaxamento, satisfação, in-
formação, sensação de partilha e de pertença. Sendo as re-
vistas um produto que apela aos sentimentos e às emoções, 
não será de estranhar que cerca de 43% das compras de re-
vistas sejam efetuadas por impulso. 

Neste enquadramento e de forma a potenciar a compra 
por impulso, torna-se extremamente importante que o po-
tencial comprador de uma publicação possa visualizar bem 
as capas nos pontos de venda, que o mesmo seja exposto 
às mensagens promocionais das publicações.  Expor bem as 
capas, não sobrepondo as revistas, destacar os produtos de 
maiores vendas, organizar os lineares identificando os respe-
tivos segmentos conforme o público alvo, expor as promo-

ções e novidades em locais de destaque na loja – estas são 
algumas das regras básicas para aumentar as suas vendas.

O referido estudo também demonstra que as publicações 
potenciam a compra de outros produtos por impulso. Pas-
tilhas, gomas, chocolates e outros tipos de guloseimas são 
também produtos cuja compra é efetuada maioritariamen-
te por impulso. As regras de exposição para estes produtos 
são basicamente as mesmas que as das publicações e é por 
essa razão que este tipo de produtos é normalmente expos-
to junto às caixas ou em zonas de grande tráfego.

Nesta edição da Quiosque apresentamos-lhe a nova loja 
online da VASP de produtos não editoriais (loja.vasp.pt). 
Com esta nova loja queremos dar-lhe a conhecer a ampla 
gama de produtos que já comercializamos e que pensamos 
que podem ajudar a potenciar as vendas do seu ponto de 
venda. Tentámos disponibilizar-lhe um canal de compra de 
fácil utilização, com informação detalhada dos produtos e 
disponível 24 horas por dia. Esta é uma aposta que agora co-
meça e que iremos aprofundar e desenvolver ao longo dos 
próximos tempos através da introdução de novos produtos 
e da realização de fortes campanhas promocionais. 

Aposte numa boa exposição dos seus produtos de impul-
so. Dê um impulso nas vendas do seu negócio!

Paulo Proença
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breves

Múltiplas artes 
nuM só local

a publicarte reúne diversas artes 
num só espaço.

soluções Kios eM 
Destaque
o quiosque do rossio é a prova de que 
a organização é uma das chaves para o 
sucesso de um espaço pequeno.

Elvira Calado Vicente, de 66 anos, abriu a Publicarte, 
em fevereiro de 2017, uma loja que se destaca não só 
pela diferença, mas também pela multiplicidade de ar-
tes, ofícios e artigos que junta num só local.  

Para além das habituais publicações, neste espaço, 
localizado no Montijo, os clientes encontram “artesa-
nato, bordados, retrosaria, postais, puzzles e uma gran-
de novidade: o tabaco aquecido”. 

Mas Elvira Vicente não quer ficar por aqui. A empre-
sária tenciona continuar a apostar em “novos produtos 
e fazer uma boa publicidade à loja”. O seu objetivo? É 
simples: dar visibilidade ao seu novo negócio e captar 
cada vez mais clientes.

“O lema da casa é: o cliente tem sempre razão”. Para 
demonstrar isso mesmo, a agente promete tratar cada 
pessoa que entra pela porta da sua loja “da mesma for-
ma como gostava que me tratassem”, confidenciou. •

Rui Manuel Rocha e Maria das Neves Moreira de Sou-
sa Rocha são os responsáveis pelo Quiosque do Rossio, 
um ponto de venda localizado em Santa Maria da Feira, 
que prima pela organização, “simpatia e boa exposição 
dos produtos”.

Aberto há 15 anos, este espaço, apesar de ser peque-
no, conta com diversos produtos e serviços de extre-
ma utilidade para os seus clientes. “Permitimos que os 
clientes procedam ao pagamento de faturas e efetuem 
o carregamento de telemóveis”, começou por revelar a 
empresária. 

“Para satisfação do cliente e para melhorar a ges-
tão do ponto de venda”, os agentes decidiram apostar 
também em algumas soluções e serviços KIOS, como o 
kube, o express, a moneygram e os parasitas digitais.

Até ao momento, o balanço tem sido positivo. Rui e 
Maria Rocha consideram que a loja ganhou mais vida e 
dinamismo e não podiam estar mais satisfeitos. •
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breves
serViços para toDos os gostos

na loja parati os clientes encontram tudo o que necessitam.

Luciano José Cesário Lopes, de 
42 anos, é dono da Parati, uma 
loja em Almada, que conta com 
14 anos de existência e que apos-
ta, desde o início, em serviços 
inovadores e diferenciadores. 

”Fazemos matrículas automó-
vel e permitimos, ainda, que os 
clientes paguem aqui os seus im-
postos (IMI/ IUC e outros). Nesta 
altura do ano, fazemos também 
o IRS da primeira e da segunda 
fase dos nossos clientes”, revelou 
o empresário. 

Sempre atento às novidades 
que a VASP lança, Luciano Lopes 
já se rendeu às mais valias do 
KIOS kube e do tv. As soluções 
KIOS “ajudam a fazer uma atua-

lização da informação sobre os 
nossos produtos para o cliente, 
que está cada vez mais exigente”.

Ciente de que uma “boa ima-
gem vale mais que mil palavras”, 
Luciano Lopes aproveita os spots 
a que tem direito, mensalmente, 
no KIOS tv, para publicitar os seus 
produtos e serviços e o feedback 
tem sido muito bom. 

“Decidi dinamizar os produtos 
e serviços com a divulgação em 
imagem, pois estas quando são 
boas valem mais do que mil pa-
lavras. Estes spots têm um efeito 
bastante positivo, pois geram 
mais esclarecimento, mais tráfe-
go e mais lucro para a nossa loja”, 
terminou. •
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novidades

coisas De 
bichos
Nova revista do editor H. Bauer. 
Com muitas curiosidades, 
atividades, posters e divertidas 
peripécias sobre os animais que os 
mais novos admiram. em todas as 
edições oferta de um Brinquedo, 
com a 1a edição um Pião magnético.

atelier De 
cecília
revista com uma enorme 
variedade de modelos jovens e 
surpreendentes: vestidos, calças, 
túnicas, saias e macacões. Contém 
os moldes e as explicações 
necessárias à confeção de cada 
modelo.

artes 
DecoratiVas 
Feltro
Nesta revista vai encontrar um 
mundo de ideias e sugestões para 
aplicar em diferentes suportes, 
quer seja na decoração ou em 
objetos pessoais, utilizando 
um material tão versátil quanto 
viciante: o feltro. inclui moldes.

arte iDeias 
especial 
bonecos
Com uma coleção abrangente 
e tecnicamente acessível, 
com modelos diversificados e 
exclusivos de bonecos, esta nova 
revista tem como público-alvo os 
interessados na criação e costura.

biMby® , 
MoMentos De 
partilha
a revista que ajuda o leitor a 
tirar o máximo partido da sua 
Bimby®.

tectonic
Nova revista de passatempos 
da marca PUZZ. Um novo 
desafio de lógica, semelhante 
ao sudoku, e que poderá ser 
o maior fenómeno depois 
deste.

My sweet 
costura
revista com muitas ideias de 
costura fáceis conjugando a 
costura criativa com a técnica 
de apliqué.

arte iDeias 
FoFos para o 
seu bebé
a pensar em momentos especiais, 
esta publicação é dedicada à moda 
infantil. Recheada de bonitos 
modelos, para meninos e meninas, 
de uma coleção muito acessível 
de costurar.

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:

daTa de 
LaNçameNTo:

SeGmeNTo:

PeRiodiCidade:

PÚBLiCo aLVo:

PVP:

eXPosiÇÃo:

daTa de 
LaNçameNTo:

SeGmeNTo:

PeRiodiCidade:

PÚBLiCo aLVo:

PVP:

eXPosiÇÃo:

 
27 março 2017

infantil 

Trimestral

infantil/Juvenil

3,99€

Junto às revistas 
infantis

 
28 março 2017

Costura 

Bimestral

adulto

4,50€

Junto às revistas 
de costura

 
17 fevereiro 2017

Lavores

Bimestral

adulto

3,50€

Junto às revistas 
de lavores.

 
19 abril 2017

Lavores

Bimestral

adulto

4,50€

Junto às 
publicações 
lavores

 
2 maio 2017

Culinária

mensal

adulto

2,90€

Junto às revistas 
de culinária.

 
25 março 2017

Passatempos

Bimestral

adulto

1,70€

Junto às revistas 
de passatempos

 
2 março 2017

Costura

Bimestral

adulto

3,50€

Junto às revistas 
de costura.

 
8 março 2017

Costura

Bimestral

adulto

4,50€

Junto às revistas 
de costura.

agora com distribuição 

Vasp
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novidades

tuFo carDs
divertidas cartas para 
colecionar e jogar com 
diversas personagens 
"malcheirosas", que os 
mais novos vão adorar. 
disponivel em expositores de 
24 unidades, cada saqueta 
contém 5 cartas e uma 
checklist.

Mega pacK lego 
star wars
o novo “meGa PaCK LeGo 
STaR WaRS” contém 2 
revistas Lego Star Wars + 2 
figuras da Lego exclusivas 
para montar. em cada revista 
banda desenhada, jogos, e 
muitas curiosidades sobre os 
heróis e vilões de Star Wars.

FooD anD 
traVel 
portugal
Revista dedicada à gastronomia 
e às viagens, dentro e fora de 
Portugal, com conteúdos de 
elevada qualidade, rigor nos textos, 
elegância gráfica e diversidade de 
reportagens.

going 
Magazine
Com um conteúdo moderno 
e dinâmico, esta revista 
bilingue (português / inglês) 
é dedicada ao turismo e lazer 
com uma forte componente 
cultural. 

Monster 
FrienDz
Nova e divertida coleção 
de mini figuras em 3d, com 
cabelo colorido que se pode 
pentear. disponível em 
expositores de 18 saquetas, 
cada saqueta contém uma 
figura + 6 mini autocolantes.

calaMiticar 
patrulha pata
Velozes carrinhos com as 
conhecidas figuras da série de 
desenhos animados “Patrulha 
Pata”, que os mais pequenos tanto 
admiram. disponível em caixas 
expositoras com 14 unidades, cada 
saqueta contém um carrinho de 
uma das personagens. existem 7 
diferentes para colecionar.

national 
geographic 
especial 
cultura
em 148 páginas, a primeira 
edição desta nova revista celebra 
os quatro anos em que o papa 
Francisco revolucionou as 
tradições da igreja.

casas De 
MaDeira 
eDição especial
Nova edição especial da 
revista Casas de madeira, que 
apresenta as mais recentes 
novidades no mercado de 
habitação em madeira.

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:

daTa de 
LaNçameNTo:

SeGmeNTo: 

PeRiodiCidade:

PÚBLiCo aLVo:

PVP:

eXPosiÇÃo:

daTa de 
LaNçameNTo:

SeGmeNTo:

PeRiodiCidade:

PÚBLiCo aLVo:

PVP:

eXPosiÇÃo:

 
13 maio 2017

Brinquedo

one shot

infantil/Juvenil

1,00€

em local de boa 
exposição, balcão.

 
28 março 2017

infantil/Juvenil 

Trimestral

infantil/Juvenil 

4,99€

Junto às revistas 
infantis

 
26 abril 2017

Turismo e Lazer

Bimestral

adulto

4,50€

Junto às revistas 
de turismo e lazer.

 
3 abril 2017

Turismo

Trimestral

adulto

4,90€

Junto às revistas 
de turismo

 
12 março 2017

Brinquedo

one shot

infantil/Juvenil

2,90€

em local de boa 
exposição, balcão.

 
27 abril 2017

Brinquedo

one shot

infantil/Juvenil

2,95€

em local de boa 
exposição, balcão.

 
2 maio 2017

informação e 
cultura

Bimestral

adulto

7,95€

Junto às revistas 
de informação.

 
11 maio 2017

arquitetura e 
Construção

Trimestral

adulto

6,50€

Junto às revistas 
de construção e 
arquitetura
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iniciativas

DVD 
Francisco – o 
papa Do poVo
a história da vida do Papa 
Francisco, num filme 
comovente e inspirador.  Título 
original Call me Francesco.

DVD 50 soMbras 
Mais negras
a CaRaS, a ViSão e o 
expresso, vão lançar o dVd 
“as Cinquenta sombras mais 
Negras”,  numa parceria com 
a Nos. 

coleção os 
papas e FátiMa
o JN lança uma coleção de 12 
livros sobre os Papas e a sua 
relação com Fátima.

portugal 
aMorDaçaDo
Uma coleção de 7 livros de 
mário Soares - oferta com o 
jornal expresso.

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:

10 maio 2017

16 junho 2017

Cinema

Única

adulto

9,95€

Junto à Caras, 
Visão e expresso.

31 maio 2017

3 junho 2017

Cinema

Única

adulto

12,95€

Junto à Caras, 
Visão e expresso.

30 abril 2017

9 junho 2017

Religião

6a e sábados

Todos

oferta na compra 
do JN

Junto ao Jornal de 
Notícias

22 abril 2017

3 junho 2017

Política

semanal

adulto

oferta na compra 
do expresso

Junto ao expresso

TV GUia

ForMas DouraDas
a TV Guia lança uma coleção de formas PURe GoLd, 
num total de 8 entregas.

TV GUia / CoRReio da maNHã

a Minha priMeira bíblia
a TV Guia e o Jornal Correio da manhã lançam a coleção 
"a minha Primeira Bíblia" composta por 45 entregas.

daTa de iNíCio:
daTa de Fim:

SeGmeNTo:
PeRiodiCidade:
PÚBLiCo aLVo:

PVP:
eXPosiÇÃo:

daTa de iNíCio:
daTa de Fim:

SeGmeNTo:
PeRiodiCidade:
PÚBLiCo aLVo:

PVP:
eXPosiÇÃo:

19 maio 2017
7 julho 2017
Culinária
semanal
Todos
6,95€ e 9,95€
Junto à TV Guia

5 maio 2017
9 março 2018
Literatura infantil
semanal
infantil
1a entrega 1,00€, restantes 4,95€
Junto à TV Guia e Correio da manhã.
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destaque
A Fidemo Media nasceu, em 2011, para dar continui-

dade ao projeto da revista PC Guia. No entanto, ao longo 
dos anos, este grupo editorial tem vindo a crescer e a lan-

çar outras marcas, que vão ao encontro das principais 
áreas de interesse dos leitores.

Apesar de a PC Guia continuar a ser a sua mar-
ca mais conhecida, a Fidemo Media conta já 

com outros produtos que se destacam na área 
de lifestyle e passatempos, no segmento 

profissional e no setor automóvel. 
Em entrevista à Quiosque, o diretor-

-geral da Fidemo Media faz o balanço 
destes 6 anos de percurso e mostra-se 

otimista quanto às apostas que têm 
feito, tanto no papel como no mun-
do digital. Vasco Taveira fala, ainda, 
sobre as próximas iniciativas que 
têm delineadas para a PC Guia e dei-
xa algumas dicas de exposição para 
os pontos de venda.

aléM Da pc guia, 
a FiDeMo conta, 

atualMente, coM a 
pcguia play, o trenDy.

pt e a MotorMais.pt. 
acreDitaM que o Facto De 

se FixareM eM DiFerentes 
segMentos, coMo a 

tecnologia,  
 

Foco MáxiMo  
no leitor

a Fidemo Media lança marcas e 
produtos que vão “ao encontro do que 

os leitores procuram”. 
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o liFestyle e o setor 
autoMóVel, contribui 
para FiDelizar uM Maior 
núMero De leitores?

Além dos produtos mencionados, 
a Fidemo conta ainda com o site 
passatempos760.pt e mais recente-
mente com a revista Business-IT mais 
direcionada para o segmento profis-
sional. A nossa estratégia passa por 
estarmos presentes nos segmentos 
onde nos sentimos confortáveis 
para ir ao encontro do que os nos-
sos leitores/clientes procuram.

quais são os Vossos 
principais trunFos para 
se DiFerenciareM Das 
restantes Marcas que 
operaM nos MesMos 
segMentos?

Em todos os nossos produtos/
projetos tentamos valorizar os nos-
sos colaboradores, aplicando toda a 
nossa experiência e know-how. Em 
conjunto com o Pedro Tróia, sabe-
mos quais as nossas competências 
e como as executar em prol do ne-
gócio e dos produtos.

a FiDeMo teM Feito uMa 
Forte aposta tanto 
no papel coMo no 
online.  consiDeraM 
iMportante estar eM 
toDas as Frentes para 
se aproxiMareM caDa 
Vez Mais Dos leitores? 

Sim, de facto faz parte da nossa 
estratégia estar presente em vários 
segmentos e nas várias áreas online 
e offline. Embora o mercado este-
ja neste momento a atravessar um 
momento particularmente delica-
do, com as notícias das dificuldades 
de algumas publicações/grupos, 

a Fidemo tenta contrariar essa 
tendência, cujo exemplo 

mais recente é 
o lança-

mento da Revista Business.IT em 
papel, embora para um segmento 
mais profissional, está em banca 
com um objetivo definido.

a pc guia já está 
presente no MercaDo 
há 20 anos. têM alguMa 
iniciatiVa DelineaDa 
para DinaMizar ainDa 
Mais esta Vossa Marca 
ao longo De 2017?

As iniciativas que temos para di-
namizar a marca, passam pelos pré-
mios leitor PCGuia, na sequência do 
grande sucesso de anos anteriores 
e outras que estamos ainda desen-
volver. Outra forma de dinamização 
da marca PCGuia passa pela edição 
e publicação da coleção “Essenciais 
PCGuia”, em que explicamos a fun-
do tudo sobre uma tecnologia, seja 
ela software ou hardware, para os 
utilizadores experientes e iniciados. 
Iniciada em 2016, a coleção de ‘boo-
kazines’, ou seja livros com formato 
de revista, vai prosseguir a uma ca-
dência mais rápida durante 2017.

tenDo eM conta que os 
pontos De VenDa são 
iMportantes parceiros 
para as VenDas De 
qualquer publicação, 
DesejaM aproVeitar 
esta oportuniDaDe para 
Deixar alguMa Dica De 
exposição aos nossos 
agentes?

Pensamos que os pontos de venda 
podem ter uma participação maior 
na dinamização dos produtos em 
banca, por exemplo, com ações de 
promoção conjunta, pois fazem par-
te integrante do ciclo que se inicia 
numa redação, passa pela impressão, 
distribuição e venda e, apesar de to-
dos os esforços dos editores, quer na 
comunicação quer na promoção dos 
produtos, não haveria melhor local 
para essa promoção do que o local 
onde o produto está em exposição: 
o ponto de venda. •

qual o balanço que 
FazeM Desta parceria 
coM a Vasp?

Como já trabalho com a VASP há 
mais de 20 anos, o balanço é bas-
tante positivo, quer enquanto gestor 
num grande grupo de media duran-
te vários anos, quer atualmente na 
Fidemo, onde a VASP tem desem-
penhado um papel importante no 
apoio e crescimento da editora e do 
negócio.

Marcas Da 
FiDeMo

PCGuia e PCGuia.pt
Revista e site de tecnologias 
de informação, que tem 
como principal objetivo 
ajudar todas as pessoas a 
conhecer e usar melhor a 
tecnologia.

Trendy.pt
Site centrado em lifestyle, 
que fala de moda, 
automóveis, gadgets, boa 
comida, etc.

Motormais.pt
Site que mostra todas as 
novidades sobre modelos 
e tecnologias utilizadas 
nos setores Automóvel, 
Motos e outros veículos 
motorizados.

Passatempos760.pt
Site dedicado a 
passatempos.

Business-IT
Revista mais direcionada 
para o segmento 
profissional.
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PUB

CARACTERÍSTICAS:
• Passagem de capas das publicações diárias,
   semanais e mensais;
• Atualização de notícias a cada 5 min;
• Metereologia com previsão dos próximos 4 dias;
• Conteúdos publicitários;
• Ecrã de 32 pol. (pack total).

AUMENTE OS SEUS

LUCROS
COM O 

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

kiostv@vasp.pt  |  214 337 082
agentes.kios.pt/tv
* Aos valores acima mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
** Dois spots publicitários por mês.

pub KIOS tv.pdf   1   24-May-17   14:20:29



emcampo
eDitores renDiDos à era Digital
a cofina, a impresa, a okupamente e a edicase  
apostaram em ações digitais.

coFina Destaca Marcas

A Máxima, o Record e a Vogue fo-
ram as publicações que a Cofina ele-
geu desta vez para realizar algumas 
ações nos pontos de venda, nos últi-
mos meses.

De 23 a 29 de março, a revista Má-
xima esteve presente em 30 montras, 
numa ação que continua a ser das 
mais indicadas para a ativação de 
marcas.

De 1 a 14 de março, o diário despor-
tivo esteve em destaque em 50 para-
sitas digitais, estrategicamente colo-
cados de norte a sul do país. A Vogue 
também realizou a mesma ação, de 6 
a 20 de abril e de 5 a 19 de maio, e o 
impacto não poderia ter sido melhor. 

oKupaMente e eDicase 
no Kios tV

Apesar de estarem posicionados 
em segmentos diferentes, estes dois 
editores têm apostado em divulgar 
algumas das suas marcas no KIOS tv e 
os resultados têm sido positivos.

De 5 de abril a 5 de maio, a Okupa-
mente optou por destacar a capa da 
revista Tectonic. Já a Edicase aprovei-
tou para promover as suas publica-
ções, Reflexões para a Vida e Poster 
de Fátima, de 8 de abril a 8 de maio.

caras eM Destaque

A Impresa, por sua vez, decidiu 
produzir um spot publicitário dinâ-
mico e apelativo, para promover a 
Caras nos parasitas digitais, de 22 
de abril a 5 de maio, captando, as-
sim, a atenção de todos os clientes 
que entravam nas lojas. 

A maioria dos editores está rendida às ações no KIOS tv e nos parasitas 
digitais, para promover algumas das suas principais marcas, pois estas peças 
estão estrategicamente colocadas nos pontos de venda e captam a atenção 
dos clientes para as suas marcas e produtos. 

A prova disso mesmo foram as ações desenvolvidas, recentemente, pela 
Cofina, Impresa, Okupamente e Edicase.
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emcampo

FooD anD traVel  
eM portugal
a reconhecida revista britânica de 
gastronomia e viagens chegou ao 
nosso país.

A revista Food & Travel chegou a Portugal pelas mãos 
da editora Raios e Rabiscos, no final de abril, e desde 
logo se destacou nos pontos de venda, com as duas 
ações que realizou em parceria com a VASP TMK.

A publicação sobre gastronomia e viagens esteve em 
evidência, de 26 de abril a 17 de maio, em 50 pontos de 
venda da rede tradicional, devido à ação de parasitas 
com moldura, e em 12 lojas da Fnac, de 26 de abril a 25 
de maio.

A Food & Travel Portugal apresentará entre 50 a 60% 
de conteúdos portugueses e contará, ainda, com algu-
mas reportagens da edição britânica.

Além do papel, a ‘Food & Travel’ Portugal pretende 
apostar também na vertente online, onde publicará con-
teúdos nacionais e internacionais, bem como algumas 
receitas de chefs conceituados. •

parabéns, 
obserVaDor!
o observador celebrou três anos de 
existência com uma edição muito 
especial.

Para assinalar os seus três anos de vida, o Observador 
lançou uma revista que “tem a lógica de best-of e mostra 
o que de melhor fizemos nos últimos 12 meses”, começa 
por revelar Rudolf Gruner, o diretor geral do jornal.

Esta edição “não tem atualidade, mas opinião e repor-
tagem, daí manter-se interessante por várias semanas e 
não ficar desatualizada em poucos dias. Também tem um 
aspecto de colecionismo, pois é um registo que fica para 
os nossos leitores mais interessados guardarem para a 
posteridade”, continuou Rudolf Gruner.

Para promover este número especial e captar a aten-
ção dos leitores, o Observador realizou duas ações em 
parceria com a VASP TMK. 

De 19 de maio a 7 de junho, esta edição best-of ga-
nhou visibilidade em 100 pontos de venda da rede tradi-
cional, estando colocada em stoppers nos lineares. De 19 
de maio a 2 de junho, esteve destacada em parasitas em 
20 lojas da Galp.

 Recorde-se que o Observador é um jornal, que come-
çou por estar presente apenas no mundo digital e só mais 
tarde optou por passar para o papel. 
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emfoco
a arte De 
riMa(r)...
...e de multiplicar. a riMa conta 
já com três espaços e promete 
continuar a crescer.

A RiMa nasceu da “estaca zero”, com uma loja de rua, 
em Mem Martins, mas rapidamente virou um negócio 
de sucesso, expandindo-se para superfícies comerciais 
como o Alegro de Alfragide, o Jumbo de Sintra e o Fó-
rum Sintra. 

Fátima Jesus, de 50 anos, relembra com muito or-
gulho o percurso do seu negócio, que conta já com 15 
anos de existência, até chegar aos dias de hoje. 

“A RiMa nasceu em 2002, em Mem Martins. Foi um 
projeto muito interessante, apesar de ter sido um de-
safio extremamente difícil. Mas um ponto alto da aven-
tura foi o dia-a-dia com os clientes, que nos ajudaram a 
continuar o nosso caminho e a afirmar os alicerces da 
RiMa”, começou por contar. 

“Depois de termos iniciado o negócio numa loja de 
rua, decidimos apostar nos espaços comerciais, com 
horário mais alargado e com outras potencialidades. O 
tempo e a nossa dedicação permitiram-nos expandir a 
RiMa”, continuou a agente.

A imagem cuidada, organizada e apelativa, bem 
como a diversidade dos produtos que oferecem são, 
sem dúvida, alguns pontos a destacar nas lojas RiMa.

“Cremos que o sucesso advém de um ponto de venda 
com ambiente agradável, no que ao espaço e recheio 
diz respeito. Procuramos sempre manter os nossos pa-
drões e uma apresentação cuidada dos nossos produ-
tos, enaltecendo a sua ‘alma’”, contou a empresária.

Mas o principal fator diferenciador é “o atendimento 
personalizado” que é dado aos clientes. 

“Tentamos ajudar e aconselhar o cliente da melhor 
forma. A boa disposição e o gosto pelo que fazemos é, 
sem dúvida, o nosso ponto forte”, garantiu Fátima Jesus.

“Temos uma boa equipa, empenhada, simpática e 
com gosto pelo que faz. Na RiMa, acreditamos que os 
nossos clientes devem sentir-se em casa e procuramos 
criar uma relação de familiaridade: conhecer os seus 
gostos, os seus hábitos e procurar sempre a sua satis-
fação. Tornar a visita do cliente ao nosso espaço numa 
experiência agradável é claramente aumentar as pro-
babilidades para o sucesso. E na RiMa, respiramos essa 
convicção”, concluiu a empresária.
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Aberto desde o dia 18 de março deste ano, o Pá-
teo 42 une duas atividades distintas num único es-
paço: um quiosque e uma barbearia. 

Esta ideia inovadora surgiu “de um acumular de 
necessidades e oportunidades”, começa por contar 
Emília Costa, de 49 anos. Desempregada há algum 
tempo, a empresária resolveu aproveitar o facto de 
o seu pai já ter alguma idade e ser “o único barbeiro 
na zona da Curia, para dar continuidade à arte que 
ele domina há cerca 60 anos. Entretanto, percebe-
mos que aqui na zona deixaram de existir pontos de 
venda de jornais e revistas e concluímos que seria 
a oportunidade certa para criarmos um pátio tradi-
cional português, com uma barbearia, com um esti-
lo antigo, e um quiosque“. 

Atenta aos pormenores e fiel às tradições, a agen-
te está muito orgulhosa da aposta que fez e da ima-
gem que elegeu para o seu espaço.  “A decoração 
foi um aspeto que valorizámos, desde que a ideia 
começou a ser implementada. Uma loja organizada 
e limpa tem um efeito bastante positivo no cliente 
que entra no estabelecimento”, confessou, acres-
centando que outra das suas principais preocupa-
ções passará por agradar sempre aos seus clientes. 

“A simpatia e a interação com as pessoas é igual-
mente importante. Dar a conhecer as publicações 
disponíveis, apresentar alternativas a publicações 
não disponíveis no momento, etc. Até mesmo as-
suntos fora do contexto da loja poderão contribuir 
para uma boa comunicação com os clientes. Quere-
mos criar uma relação o mais próxima possível com 
todas as pessoas que passarem por aqui. A simpatia 
e hospitalidade são características do nosso povo... 
Afinal de contas, estamos a falar de um pátio bem 
português”, assegurou.

Como o seu objetivo é “manter tudo o mais tra-
dicional possível”, Emília Costa assumiu, ainda, que 
não tencionam apostar na venda de produtos dife-
renciados na sua loja. A única inovação a que pre-
tende recorrer serão as redes sociais.

“Em princípio usaremos o facebook para manter 
as pessoas informadas sobre tudo o que nos pare-
cer relevante e criar uma relação que se estenda ao 
ponto de venda. Aí tentaremos, também, fazer a di-
ferença pela simpatia e disponibilidade. Se houver 
um desejo da parte do cliente sobre algo que não 
tenhamos, nós estaremos dispostos a fazer o nosso 
melhor para tentar conseguir responder a esse pe-
dido. Seja quando nos visitarem ou se entrarem em 
contacto connosco via facebook, telefone ou email”, 
terminou Emília Costa.

negócios coM 
traDição
apesar do conceito original da sua 
loja, emília costa promete fazer 
tudo como manda a tradição.
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• 200 Cópias preto e branco p/ semana
•  50 Cópias cores p/ semana
• Toners
• Instalação
• Formação
• Assistência Técnica

EExcedente:
Preto: 0.0085€/UNI
Cor: 0.065€/UNI

INCLUI

Para mais informações:
web: agentes.kios.pt
Email: comercial@vasp.pt  |  Tel.: 214337026

Ao valor acima mencionado acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Válido apenas para um contrato de 5 anos.
Campanha válida até 30 de junho de 2017.

CUPÃO
OFERTA

€

(1)

(1)
(1)
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emfoco
MaDeira

aqui, a opinião Dos clientes conta!
ao longo dos tempos, e para suprir as necessidades dos clientes,  

este espaço tem aumentado a oferta de serviços.

Em janeiro de 2013, Filipa Teixeira e 
o marido abraçaram o desafio de abrir 
a Mercearia do Cabeço, localizada 
na zona da Mãe de Deus, no Caniço, 
Madeira. Na altura, decidiram lançar-
-se na produção e venda de produ-
tos hortícolas regionais, mas, com o 
tempo, e devido às necessidades dos 
clientes, o negócio foi-se expandido, 
sendo que hoje contempla uma mer-
cearia, um café e uma padaria.

“Nós tínhamos sempre a ideia de 
uma mercearia, de uma frutaria, de 
vender produtos regionais”, começa 
por referir Filipa Teixeira. Contudo, de-
pois de terem encontrado o local onde 
se fixaram, chegaram à conclusão de 
que seria melhor optarem por ser “a 
dispensa dos vizinhos”, com frutas e 
legumes frescos, de preferência regio-
nais, e uma padaria, até porque estão 
inseridos numa populosa zona habita-
cional. “A nível de frutas e de legumes, 
nós já temos muita clientela que não 
compra no supermercado, que vem 
cá de propósito”, refere, apontando 
que 80% dos hortícolas que comer-
cializam são de produção regional. 
“As pessoas já sabem, gostam do que 
é nosso, do que é regional e acabam 
por vir aqui comprar”, salienta.

A par da mercearia (que possui, para 
além de artigos frutícolas e hortícolas, 
artigos de mercearia propriamente 

ditos, como congelados, charcutaria, 
massas, doçaria, entre outros), do café 
e da padaria, neste espaço também se 
vende jornais e revistas, uma ideia que 
surgiu depois de abrirem. 

Desde o início que os clientes de-
monstravam vontade de acompanhar 
um café com um jornal e uma revista, 
por isso, os agentes optaram por dis-
ponibilizar uma vasta panóplia de im-
prensa escrita para satisfazer o maior 
leque de gostos possível. “A primeira 
coisa que nós abrimos, em janeiro de 
2013, foi a padaria, porque achávamos 
que era o mais urgente para esta zona 
e, entretanto, um mês depois, abri-
mos a mercearia, mas temos crescido 
gradualmente. Sempre aos poucos”, 
explica, apontando que a venda de 
jornais e revistas veio da necessidade 
expressa pelos clientes, opiniões que 
têm muito em conta. “Continuamos 
sempre a inovar e vamos ao encontro 
do que nos pedem”, conta. Mais um 
exemplo disso é que, para além da 
sopa do dia, na Mercearia do Cabeço 
as pessoas começaram a pedir que fi-
zessem milho cozido quente (iguaria 
muito conhecida na Madeira), para 
take-away.

Após estes anos, o balanço que fa-
zem é de crescimento constante. “Os 
números indicam-nos que estamos 
a crescer, que foi uma boa aposta”, 

confessa Filipa Teixeira, apontando 
que “ninguém imagina” a quantidade 
de trabalho que a manutenção deste 
espaço implica. “Tem sido uma escola 
fantástica para todos, até para mim. 
Eu não conhecia nada deste negócio, 
começámos do zero”, recorda.

Como estão sempre atentos às von-
tades dos clientes, Filipa Teixeira avan-
ça que ainda têm mais ideias para im-
plementar. “Temos muitas ideias para 
desenvolver a curto/médio prazo”, re-
fere, comparando o espaço que gere 
“ao coração de uma mãe, pois cabe 
sempre mais um”.

A Mercearia do Cabeço é a prova 
viva de que as grandes superfícies 
nem sempre vencem tudo. Para Fili-
pa Teixeira, o sucesso do seu espaço 
“passa pela localização, pela proximi-
dade que têm ao cliente e ao serviço 
que prestam”. “Nós vamos muito ao 
encontro do que o cliente pede, ele 
sente que é ouvido”, frisa.

Com todo este trajeto e forma de 
estar, criou-se uma ligação muito 
grande com os clientes. “Tem sido 
uma experiência muito boa”, confes-
sa, afirmando que não esperava que 
o negócio evoluísse desta forma. “Nós 
criámos este negócio sem financia-
mento, com o pouco que tínhamos e 
fomos crescendo nesse sentido”, re-
corda. •
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O lado solidário dos portugueses voltou a es-
tar em evidência na “Árvore da Solidariedade” 
deste ano. Angariámos mais 8 mil euros, que aju-
darão a levar sorrisos e felicidade a quem mais 
necessita e não podíamos estar mais satisfeitos.

Os nossos Bonecos Mágicos fizeram, certa-
mente, a diferença nesta campanha, mas nada 
disto seria possível sem o apoio, e parceria in-
condicional, dos nossos editores, pontos de ven-
da e, claro está, da associação ENTRAJUDA.

a caMpanha eM núMeros

Desde o início desta ação solidária, em 2008, 
já angariámos mais de 91 mil euros, distribuímos 
perto de 170 equipamentos de ajuda técnica 
(camas articuladas, colchões especiais, cadeiras 
de rodas, macas, andarilhos, entre outros bens 
essenciais) por 75 Instituições de Solidariedade 
Social. 

entrajuDa agraDece DonatiVo

“Com a campanha de Natal “Árvore da Solida-
riedade” 2016, a VASP conseguiu envolver uma 
vez mais todos os seus parceiros, clientes e co-
laboradores numa iniciativa destinada a ajudar 
pessoas comprovadamente carenciadas, com 
deficiências e incapacidades físicas, a terem uma 
vida com mais qualidade. Esta generosidade, 
renovada ano após ano, é fruto de uma respon-
sabilidade social real da VASP, que tem visto o 
que os donativos angariados significam na vida 
das pessoas ajudadas. Aqui fica o nosso agrade-
cimento em nome das pessoas que graças à Ár-
vore da Solidariedade terão, em 2017, uma vida 
melhor. Muito obrigada”, referiu Isabel Jonet, 
durante a entrega do donativo, que decorreu no 
passado dia 5 de abril. 

Este ano há mais e voltamos a contar com a 
sua preciosa ajuda. Mas até lá, não se esqueça de 
continuar a fazer a diferença e a distribuir sorri-
sos por quem mais necessita! •

especial
gestos que originaraM 
sorrisos sinceros
a “árvore da solidariedade” continuou a encher 
portugal de sorrisos.
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O verão está a chegar e com ele 
vem a época das férias. Se, para 
alguns pontos de venda, esta é 
uma altura do ano mais calma, 
onde os clientes diminuem e as 
vendas abrandam um pouco. Para 
outros, é sinónimo de mais traba-
lho, maior agitação e aumento de 
faturação.

Lembre-se: no mundo dos ne-
gócios, há sempre boas oportu-
nidades. Por isso, onde quer que 
esteja localizado, quer tenha mais 
ou menos clientes, o verão é sem-
pre uma ótima altura para proce-
der a algumas alterações no seu 
ponto de venda e impulsionar as 
vendas dos seus produtos e publi-
cações. 

as suas VenDas 
DiMinueM no Verão?

Se o seu ponto de venda fica 
perto de escolas ou empresas, 
esqueça os clientes que vai per-
der e foque-se nos que ficam e 
nos que poderá ganhar. Como? 
Promovendo produtos diferentes, 
criando promoções aliciantes, que 
fomentem a compra por impulso, 
e destacando outro tipo de publi-
cações na sua montra e/ou nos 
seus lineares. 

Observe a vizinhança e tente 
arranjar parcerias em pontos al-
ternativos, como parques de cam-
pismo, pastelarias e/ou hotéis, por 
exemplo. Faça melhorias na sua 

VenDa Mais 
publicações 
no Verão!
aproVeite a época Das 
Férias e Do Verão para 
iMpulsionar a VenDa 
Das suas publicações 
e para Dar uMa noVa 
ViDa ao seu espaço. 

dossier
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loja. Mantenha-a bonita e atrativa, 
pois se estiver desorganizada, pode-
rá fazer com que o cliente desista da 
compra. Aumente o espaço interno 
de circulação. Limpe os seus linea-
res, aproveite para eliminar materiais 
promocionais antigos e segmentar as 
suas revistas. Use a montra e o balcão 
para expor publicações e produtos 
que remetam às férias e ao entrete-
nimento. Aproveite para questionar 
os clientes sobre onde vão passar as 
férias e sugira algumas revistas, guias 
e mapas, para as suas viagens.

No entanto, também não deverá 
esquecer os seus clientes habituais. 
Aproveite para lhes prestar um bom 
serviço na sua ausência, guardando 
as suas revistas, produtos e coleções 
favoritas para poder surpreendê-los 
quando regressarem. 

as suas VenDas 
auMentaM no Verão?

Caso a sua loja fique próxima de 
locais turísticos ou do litoral, apro-
veite a sazonalidade decorrente das 
férias para aumentar a sua faturação. 
Esta será a altura certa para apostar 
em produtos alusivos a Portugal e 
destacar publicações estrangeiras, 
por exemplo. Não se esqueça que, 
por norma, os turistas são mais exi-
gentes, por isso, nesta altura tem de 
apostar tudo no atendimento e na 
organização do seu espaço.

Alargue o seu horário de funciona-
mento. Melhore a iluminação notur-
na para atrair o máximo de atenção 
para a sua loja. Aposte fortemente na 
decoração da sua montra, pois este é 
o primeiro ponto de contacto que os 
clientes têm com a sua loja e pode-
rá levá-los a entrar, ou não. Mude as 
revistas e os produtos expostos, pelo 
menos uma vez por semana. Coloque 
mapas da sua cidade, com a indica-
ção das praias e dos melhores pontos 
turísticos da zona. A prestação de 
serviços atrai clientes, portanto, faça 
da sua loja um dos principais locais 
de informação para os turistas. 

Estabeleça contactos com negó-
cios locais onde circulem muitas 
pessoas, de preferência com algum 
poder de compra, para colocar as 
suas publicações à venda. Aproveite, 
por exemplo, os carrinhos ou as bikes 
que a VASP tem para realizar alguma 

ação inovadora e colocar as suas re-
vistas e jornais a passearem sobre 
rodas.

exponha beM, VenDa 
Mais publicações!

Tanto nesta altura como no res-
to do ano, é essencial que aposte 
na promoção das suas publicações. 
Cada revista tem um público espe-
cífico, por isso mesmo, devem estar 
devidamente separadas e identifi-
cadas nos seus lineares. Crie áreas 
distintas. 

As revistas semanais, de informa-
ção geral e de televisão, merecem 
maior destaque, pois, como são 
atuais, têm mais procura. Poderá co-
locá-las no balcão, na montra, numa 
ilha central, no centro dos lineares 
ou em expositores de destaque.

As revistas femininas, de moda, de-
coração, viagens, saúde e bem-estar, 
também chamam muito a atenção 
das clientes, não só pelas capas atra-
tivas que têm, como principalmente 
pelos temas que retratam e pelos 
produtos que oferecem ou promo-
vem a cada edição. Tire partido disso. 
Faça uma bonita mancha no linear 
ou coloque-as em parasitas, logo no 
dia em que as receber.

Como ganharam algum espaço 
nas vendas dos últimos anos, as re-
vistas de culinária e lazer também 
deverão ocupar um local importante 

no seu linear.
As publicações infantis/juvenis e 

os álbuns de cromos, por sua vez, 
deverão estar numa zona separada 
das restantes, em prateleiras mais 
baixas, que sejam compatíveis com 
as alturas das crianças.

As revistas de passatempos, que 
estão novamente em voga, também 
devem estar organizadas por graus 
de dificuldade, num espaço próprio. 
Já as revistas que tenham um con-
teúdo para adultos e capas mais sen-
suais deverão estar em locais mais 
reservados. De preferência, longe 
das revistas femininas e das infantis. 

Por fim, mas não menos importan-
te, temos os jornais. Estes deverão 
ficar expostos num local acessível 
a todos os clientes, logo à primeira 
hora do dia. Opte por colocá-los em 
Zig-Zags, por baixo dos lineares, ou 
em expositores de chão, por exem-
plo. Desta forma, ficarão devidamen-
te organizados e visíveis, captando 
assim a atenção de quem passa.

Dicas para o sucesso

Resumindo, todas as épocas do 
ano são boas para dinamizar o seu 
negócio. O importante é que apren-
da a tirar partido do aumento ou da 
diminuição de clientes, que vai sen-
tindo, para ajustar os seus objetivos 
e definir novas metas, sempre que 
for necessário. •
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A vasta experiência da VASP, enquanto maior distribui-
dora de publicações a operar no mercado português, e a 
consciência de que o sucesso de um negócio depende da 
qualidade dos serviços que se presta e dos produtos que 
se comercializa, faz com que sintamos cada vez mais ne-
cessidade de criar oportunidades de inovação e de melho-
ria contínua para a nossa rede de pontos de venda. 

Só no último ano, criámos um site totalmente dedica-
do às soluções KIOS (agentes.kios.pt), renovámos o antigo 
netVASP (netvasp.kios.pt) e, agora, chegou a vez de lan-
çarmos mais uma grande novidade: uma loja online (loja.
vasp.pt). 

Com um design atrativo, uma navegação intuitiva e 
conteúdos dinâmicos, nesta nova plataforma os agentes 
poderão adquirir todos os produtos de que necessitam, 

onde e quando desejarem, através de qualquer dispositi-
vo móvel. 

Atualmente, o site conta já com mais de 500 artigos, nos 
seguintes segmentos: alimentar; artigos de fumador; en-
tretenimento; gifts; escolar; escrita e correção; escritório; 
mobiliário e tecnologia e comunicações. Mas prometemos 
não parar por aqui.

Na nova loja online, os pontos de venda ficarão, ainda, 
a par de todas as novidades, campanhas e promoções ex-
clusivas que lançaremos. Aqui, nada foi deixado ao acaso. 
Tudo foi feito à medida dos nossos agentes. Por isso mes-
mo, este site oferece uma experiência de compra simples 
e segura e um serviço de entrega rápido e eficaz. 

De seguida, fique a conhecer as principais áreas, desta 
que, certamente, será a sua nova loja de eleição:

chegou a loja online  Da Vasp!
toDos os proDutos De que os pontos De VenDa necessitaM, para 
iMpulsionar os seus negócios, estão agora DisponíVeis nuM único local.

 login

Para iniciar a sua viagem pela nova 
loja online da VASP, dirija-se ao canto 
superior direito do site e carregue no 
botão “Login”. De seguida, introduza o 
email e a password que enviámos para 
o seu endereço de correio eletrónico. 

Nota: Como este é um site só para 
os pontos de venda da VASP, só depois 
de efetuar o “Login” terá acesso a to-
das as páginas e produtos do site.

1

 Minha conta /painel 
central 

Esta é a sua área pessoal, onde en-
contrará todos os dados referentes às 
suas encomendas. 

 Meus DaDos 

Neste local poderá editar os seus 
dados pessoais e alterar a sua pala-
vra-passe, sempre que desejar.

2 3

24
Quiosque 70 
maio 2017

notícias



 banner Destaque hp 

Fique atento a este espaço, pois é aqui 
que comunicaremos todas as campanhas 
e promoções que teremos em vigor.

 proMoções

Nesta página colocaremos todos os pro-
dutos que se encontram em promoção.

6

5

4

7

caMpanhas e noViDaDes

Aqui encontrará as melhores campa-
nhas e novidades que criamos a pensar em 
si e no seu negócio.

aDicionar FaVoritos

À medida que for percorrendo todas as 
páginas/categorias do site, não se esqueça 
de ir adicionando os seus produtos 
favoritos à sua lista de desejos. Desta 
forma, na próxima compra poupará tempo 
e encontrará tudo o que necessita, de 
forma rápida e eficaz.
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eMail De 
conFirMação 
Da encoMenDa

Depois de efetuar a 
sua compra, receberá 
um email de confirma-
ção da encomenda. 

Nota: Caso não chegue a recebê-lo, contacte-nos para 
confirmar se ficou tudo devidamente registado no nos-
so sistema.

aDicionar proDutos ao carrinho e 
Finalizar a coMpra

Sempre que encontrar um produto que deseja e/ou 
necessita comprar, não se esqueça de ir adicionando ao 
seu carrinho de compras. 

Antes de finalizar, certifique-se de que tem todos os 
produtos de que necessita no seu carrinho. Uma vez vali-
dada esta parte, avance e concretize a sua compra.

NOTA: Os portes de envio das encomendas são gratui-
tos para compras iguais ou superiores a 30€ +IVA.

Esta nova loja online é apenas mais um exemplo de 
que estamos sempre disponíveis para ajudá-lo a ganhar 
eficiência na gestão do seu negócio e a melhorar o ser-
viço prestado aos seus clientes. Não se esqueça que: tra-
balhamos por si e para si. Por isso, crescemos juntos! •

98

10

página De ajuDa 

Aqui encontrará todas as respostas às suas principais 
dúvidas, relativamente à sua nova loja online. No entan-
to, caso necessite de mais alguma informação adicional, 
não hesite em contactar-nos.
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A VASP tem um sistema de certifi-
cação em qualidade, ISO 9001 desde 
o ano 2000, estando em fase de con-
clusão o processo para a transição da 
norma ISO 9001:2015.

O objetivo da nossa empresa é for-
necer produtos e serviços, que satis-
façam as necessidades e expetativas 
dos clientes e de outras partes inte-
ressadas, tanto a nível externo como 
interno, cumprindo com a legislação 
legal aplicável.

A VASP desenvolve frequentemen-
te alguns processos de melhoria que 
comprovam o seu compromisso por 
aumentar a satisfação e manter a con-
fiança dos clientes e parceiros. Duran-
te a implementação dos mesmos, 
criámos um sistema de gestão am-
biental, de acordo com a norma ISO 
14001:2015, que tem como objetivo 
melhorar o desempenho ambiental, 
cumprir com as obrigações de confor-
midade e atingir os objetivos ambien-
tais, de acordo com a nossa Politica 
de Qualidade e Ambiente.

 Assumindo que o sistema de 
gestão da qualidade e ambiente é 
uma boa ferramenta de suporte ao 
desenvolvimento do negócio da 
empresa, a VASP criou, ainda, um Sis-
tema de Gestão Integrado. Desta for-
ma, e porque entendemos que a re-
lação comercial que mantemos com 
os nossos clientes, fornecedores, 
subcontratados e outras entidades, 
é uma relação de parceria e confian-
ça, apresentamos a nossa Política de 

Qualidade e Ambiente, de acordo 
com os princípios que definimos e 
que regem a nossa forma de traba-
lhar e de estar no Mercado:

"Estamos empenhados em prestar 
um serviço de excelência na comer-
cialização e distribuição de produtos 
e serviços para os nossos clientes, 
num ambiente de permanente ino-
vação, proteção do ambiente, pre-
venção da poluição e melhoria con-
tínua." •

A VASP voltou a marcar presença 
na Papergift Lisboa 2017. De 2 a 5 
de março, estivemos na FIL, no Par-
que das Nações, em Lisboa, para lhe 
apresentar as nossas soluções KIOS 
e o balanço não podia ser mais po-
sitivo.

Fomos visitados por inúmeros 
agentes, que vieram de todas as 
partes do país para ficar a par das 
novidades que tínhamos preparado 
especialmente para este evento. 

No final, foi muito gratificante 
percebermos, uma vez mais, que os 
nossos produtos e soluções são do 
seu agrado e que contribuem para 
ajudá-lo a melhorar o seu negócio.

Esta edição foi um sucesso e de-
vemo-lo a si! Para o ano há mais… 
Até lá, não hesite em contactar-nos, 
sempre que necessitar. •

 política De qualiDaDe e aMbiente

a papergiFt Foi uM sucesso!
a Vasp brinDou os seus agentes coM surpresas e 

noViDaDes no eVento Deste ano.
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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.

gÔnDola 
coMpleta
Altura 135 cm,  
Profundidade 70 cm,  
Largura 100 cm 

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

preço: 430,00€
Despesas de transporte 3,50€

tapetes 
personalizáVeis
Comprimento 50cm,  
Largura 75cm  
Material: espaguete vinil 

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.

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

balcão Montra baixa
altura 90 cm | Profundidade 55 cm | Largura 100 cm 

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

campanha de descontos

móvel em aglomerite branca, 
com tampo e frente em vidro para 
exposição. 

Com 3 prateleiras no interior para 
arrumação.

noVo  
balcão  

pos Kios
Altura 105cm 

Profundidade 55cm 
Largura 60cm 

em aglomerite 
branca, inclui 

 1 prateleira, 1 porta 
teclado no interior,  

1 prateleira com 
150mm profundidade 

no exterior e 
iluminação com 

fita de Leds nas 2 
laterais.

Não inclui 
publicidade.

preço de 
lançaMento: 

309,99€
preço normal: 315,99€

Despesas de transporte 7,50€

preço de caMpanha:  
329,99€

antes: 370,50€
Despesas de transporte 7,50€

noViDaDe
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ilha eM 
MelaMina
Altura 85cm,  
Comprimento 120cm, 
Largura 85cm. 

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.

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.

rV19 linear coMpleto 
coM pala superior  
e base
Altura 200 cm | Largura 100 cm  
(1 prateleira simples,  2 prateleiras duplas, 
 1 zig-zag) 

o verão está a chegar! exponha bem, 
venda mais. 

Potencie as suas vendas, melhorando 
a exposição das suas publicações 
e produtos com o nosso linear 
completo com pala superior para a sua 
publicidade e com Zig Zag para jornais 
incluído.

preço de caMpanha: 287,99€

preço normal: 319,99€

Despesas de transporte 21,00€

13918 

pacK De 22 
iDentiFicaDores 
Magnéticos
Altura 4 cm, largura 30 cm 

organize a sua loja 
e destaque cada 
segmento com os nossos 
identificadores magnéticos.

preço: 7,90€
Despesas de transporte 3,50€

13905 

zig-zag jornais
Altura 10 cm 
Comprimento 97 cm 
Largura 40 cm 

Uma peça eficaz para 
organizar os jornais, 
facilitando a escolha do seu 
cliente.

preço: 51,50€
Despesas de transporte 3,50€

13909 

expositor De 
Destaque
Altura 153 cm 
Largura 34 cm

este expositor, fácil 
de manusear, dá-lhe a 
possibilidade de destacar  
as revistas do dia.

preço: 30,00€
Despesas de transporte 3,50€

Montagem não incluída.

campanha de descontos

expositor  
coM roDas para 

jornais e reVistas
12 prateleiras multifunções que se 

ajustam consoante o tipo de produto.

preço de caMpanha: 125,00€
preço normal: 139,00€

Despesas de transporte 7,50€

Altura 150 cm

Comprimento 
dos pés 55 cm

Largura 60cm

até 30 de junho
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expositores 
De pareDe para 
jornais e reVistas

eXPoSiToR P/ ReViSTaS 
3662 - Simples - 17,75€ 
3660 - duplos - 37,70€

eXPoSiToR P/ JoRNaiS 
3663 - Simples - 18,20€ 
3661 - duplos - 36,40€

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.

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%

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

Em compras inferiores a 30€ serão cobrados 2.50€ de portes de envio.
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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

Veja as 
proMoções 

Kios Kube 
na página 26, 27 e eM agentes.Kios.pt 

saiba mais em agentes.kios.pt

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

loja.vasp.ptpromoções
os melhores produtos, aos melhores preços

eM coMpras iguais ou superiores a 30€*, 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  |  Em compras inferiores a 30€ serão cobrados 2.50€ de portes.
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aceda já a  loja.vasp.pt

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 iguais ou superiores a 30€*, 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  |  Em compras inferiores a 30€ serão cobrados 2.50€ de portes.
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