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Sempre que menciono a alguém 
que trabalho numa distribuidora de 
publicações, é usual obter como rea-
ção a seguinte pergunta: “mas isso não 
é um negócio que está a morrer?”. Nor-
malmente argumento que não é bem 
assim, que o negócio está em transfor-
mação, mas que tem futuro, que vai 
sempre existir espaço para as publica-
ções em formato físico, que o “papel” 
pode coexistir harmoniosamente com 
o digital numa lógica de complemen-
taridade. Normalmente, a conversa 
prossegue com o seguinte contra-
-argumento: “Pois, mas os jovens não 
leem publicações em papel e é só 
uma questão de tempo até o negócio 
acabar”.  Não poderia estar em maior 
desacordo com esta última afirmação. 
Segundo os psicólogos, até aos 24 
meses é desaconselhada a exposição 
das crianças a qualquer meio digital 
por se tratar de uma fase em que a 
criança aprende e cresce através da 
exploração do mundo físico. Segun-
do os mesmos psicólogos, dos 2 aos 
5 anos, a exposição da criança a meios 
digitais deve ser limitada a menos de 1 
hora por dia, sempre na presença dos 
pais, devendo ser dada prioridade à 
interação pessoal cara-a-cara. Estudos 
realizados em vários países revelam 
que é dos 6 aos 11 que o número de 

horas gastos pelas crianças com meios 
digitais tem vindo a aumentar, mas 
trata-se sobretudo de ocupação do 
seu tempo livre a ver televisão, devido 
à indisponibilidade dos adultos para 
interagirem com eles. É nesta fase críti-
ca que as crianças desenvolvem capa-
cidades de leitura autónoma e sendo 
importante que os pais e educadores 
lhes incutam hábitos de leitura para 
o futuro. Do atrás exposto, podemos 
concluir que, até cerca dos 11 anos 
de idade, os especialistas aconse-
lham que deva ser dada prioridade à 
interação das crianças com pessoas e 
com meios físicos, em detrimento dos 
meios digitais. Neste enquadramento, 
a oferta de brinquedos físicos, livros e 
publicações a crianças constituem óti-
mos instrumentos para o seu desen-
volvimento saudável, criando hábitos 
que irão permanecer para o futuro.

O problema coloca-se no afasta-
mento das crianças dos livros e das 
revistas, que normalmente acontece 
a partir dos 12 anos de idade, altura 
em que muitas crianças começam a 
dar prioridade a meios digitais, pois 
passam a ter acesso a computadores, 
tablets e telemóveis que utilizam para 
satisfazer a sua curiosidade pessoal, 
desenvolver interesses específicos ou 
estabelecer interações sociais. No en-

tanto, é interessante verificar que em 
mercados desenvolvidos, como é o 
caso do mercado inglês, se está a re-
gistar um novo crescimento na venda 
de livros físicos, para leitores nas ida-
des compreendidas entre os 17 e os 
24, ganhando os livros físicos quota de 
mercado relativamente à venda de e-
-books. A explicação encontrada para 
esta nova tendência prende-se com o 
stress causado pela constante intera-
ção tecnológica a que os jovens nes-
sas idades estão sujeitos (estar “always 
on”), constituindo o livro físico um 
meio de se “desligarem” dessa pressão. 
É a necessidade de voltarem a ligar-se 
ao mundo real e físico.

Assim, apesar do atual declínio do 
negócio das publicações, estou con-
victo que é um negócio que não irá 
morrer, constituindo os livros, jornais 
e revistas, ótimos meios de entreteni-
mento que nos permitem aprender, 
descontrair e até sonhar. O futuro des-
te negócio passa pela criação de hábi-
tos de leitura nos jovens, sendo todos 
nós, como pais e educadores, respon-
sáveis para que tal aconteça.

Termino com uma sugestão: este 
Natal, recomende aos seus clientes 
a oferta de livros, publicações e brin-
quedos aos seus filhos, netos e outras 
crianças. • Paulo Proença
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breves
UM NEGÓCIO DE 
“VIKTÓRIAS”
Os artigos infantis têm garantido 
consecutivas “Viktórias”  
a estas duas lojas.

UM ESPAÇO 
VICIANTE
Esta loja recorre a inúmeros  
artigos e “tentações” para viciar  
os seus clientes.

Dona das duas Tabaca-
ria/Papelaria Viktórias, em 
Alcochete, Sara Ramos, de 
39 anos, mostra-se satisfeita 
com as apostas que fez ao 
abrir as suas lojas, em 2008 e 
2009.

“Apostei nesta área, por-
que já conhecia o ramo, atra-
vés da minha irmã que tem 
uma loja há mais de 20 anos. 
Comecei a trabalhar com ela 
e mais tarde decidimos ex-
pandir o negócio para outra 
localidade, porque sabíamos 
que fazia falta”, revelou.

Para além de artigos de 
papelaria e tabacaria, nestes 
espaços os clientes encon-
tram também “serviços de 
pagamento, de envio de en-
comendas, de cópias e im-
pressão. Disponibilizamos, 
ainda, alguns jogos e gifts”, 
continuou a empresária, as-
segurando que um dos seus 
maiores trunfos é a venda de 

artigos infantis.
“A aposta no target infan-

til é uma mais valia, porque 
faz com que os adultos se 
desloquem às nossas lojas 
para adquirirem artigos que 
as crianças veem nas nossas 
montras e na tv, acabando 
por adquirir coisas para eles 
também. Tentamos ter arti-
gos para todas as idades, para 
que os pais saibam que aqui 
encontram tudo, sem terem 
de se deslocar a uma grande 
superfície comercial”, garan-
tiu a empresária.

O principal objetivo de 
Sara Ramos passa por con-
tinuar a “aumentar a proxi-
midade com os clientes, ofe-
recendo-lhes cada vez mais 
produtos e serviços e tentan-
do satisfazer todas as suas 
necessidades. Para isso, tam-
bém temos de lhes oferecer 
simpatia, bom atendimento 
e ajuda, quando necessária”. •

Rui Ideia e Carla Conde são 
os donos do Vícios e Tenta-
ções, um ponto de venda 
que abriu em Riachos, Torres 
Novas, em janeiro de 2017, e 
que oferece uma vasta gama 
de produtos e serviços aos 
seus clientes, bem como uma 
zona de cafetaria.

“Já fazia revenda na área 
de papelaria/informática 
diretamente nas empresas, 
mas como existia uma lacuna 
desta área na localidade, de-
cidimos arriscar também com 
a venda de publicações. En-
tretanto, com a mudança de 
instalações, foi possível criar 
mais um espaço de cafetaria 
com wi-fi gratuito, onde tam-
bém temos todos os dias a 
sair pão quente feito na hora, 
duas vezes por dia”, confes-
sou Rui Ideia.

Com este novo lounge que 
criaram, os agentes procuram 
aproximar-se dos seus clien-
tes e aproveitam as paredes 

para anunciar os seus menus 
e promoções. “Quisemos ino-
var pela diferença e também 
criar um espaço onde o clien-
te desfrute de um pouco de 
lazer. Que partilhe connosco 
um pouco de si, para criar-
mos uma relação mais direta 
com cada um”, prosseguiu.

Até agora, Rui Ideia consi-
dera que esta foi uma apos-
ta ganha, pois “tudo o que 
possa criar proximidade e fi-
delizar o cliente, será sempre 
uma mais valia. Apesar de es-
tarmos num meio pequeno, 
onde este tipo de espaços 
ainda não é muito comum, a 
aceitação tem sido positiva e 
em crescendo”.

Para este Natal, Rui Ideia 
e Carla Conde pretendem 
“agendar alguns workshops 
para crianças, bem como a 
divulgação de artigos de ar-
tesanato de pessoas da terra 
e publicações literárias de au-
tores locais”. •
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breves
DOIS NEGÓCIOS NUM SÓ LOCAL

Um dos segredos para o sucesso da Benesorte passa pela fusão  
de dois negócios que se complementam.

Aberta desde março de 
2015, na Benedita, a Bene-
sorte junta artigos de taba-
caria e serviço de cafetaria 
num só espaço e comprova 
que é importante oferecer 
uma vasta gama de produ-
tos, para ir ao encontro das 
necessidades dos clientes.

“Este é um negócio inte-
ressante, que proporciona 
uma grande afluência de 
clientes no estabelecimen-
to”, começou por revelar 
o dono do espaço, Marco 
Inácio, de 46 anos.

Nesta loja, os clientes 
encontram ainda “outro 

tipo de serviços de conve-
niência, como os jogos e 
alguns serviços de paga-
mento e de transferência 
de dinheiro”, continuou o 
agente.

Sempre atento a novas 
formas de dinamizar o seu 
ponto de venda, Marco 
Inácio optou por colocar 
o KIOS tv no espaço e está 
bastante satisfeito com 
esta solução digital, pois 
“proporciona informação 
adicional a todos os clien-
tes, criando dinamismo no 
interior do estabelecimen-
to”. •
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novidades

LIVROS PJ 
MASKS
Livros oficiais dos novos Super-
Heróis da série de desenhos 
animados PJ MASKS que está a ser 
um sucesso entre os mais novos.

PANDA 
ALMOFADA 
2017
Com um formato original, a 
almofada do Panda é perfeita para 
dormir, descansar e brincar. Poderá 
ser uma excelente sugestão para 
um presente de Natal.

MARTINE 
LIVROS DE 
ATIVIDADES  
OFERTA DE MALINHA
A Martine tem uma grande 
Novidade: Uma Malinha de cartão 
de oferta na compra de 4 livros 
de autocolantes por um preço 
especial.

REVISTAS PANINI 
BLAZE & PATRULHA PATA
Revistas oficiais das conhecidas séries de desenhos animados BLAZE e PAW 
PATROL, com diversos jogos e atividades para se aprender de forma mais fácil 
e divertida. Em cada edição oferta de uma das personagens da série.

COLEÇÕES PANINI - CROMOS E 
PHOTOCARDS
Várias coleções de cromos e photocards da PANINI. Coleções de Cromos: 
Futebol 2017-18; Gorjuss & Santoro e Frozen Uma Aventura de Olaf. Coleções 
de Photocards: Os Descendentes 2 e Masterchef Júnior.

SEA3P0
Revista mensal dedicada à 
youtuber Sea3p0. A revista inclui: 
Entrevista exclusiva à Sea, Dicas 
de moda, DIY, Testes, Desafios, 
Horóscopo, Passatempo para 
ganhar 1 Meet & Greet com a Sea, 
Posters.

DATAS DE 
LANÇAMENTO: 

 
 

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP: 
 
 

EXPOSIÇÃO:
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SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP: 

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:
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DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
Livro de Pintar a 
4-nov 
Livro de Atividade 
15-nov 

Infantil

One Shot

Infantil/Juvenil

Livro de Pintar 
€4,50 
Livro de Atividade 
€4,99

Junto às revistas 
Infantis

 
15 novembro 2017

Infantil

One Shot

Infantil

9,99€

Junto às revistas 
Infantis.

 
13 novembro 2017

Infantil

One Shot

Infantil

9,99€

Junto às revistas 
Infantis.

novembro 2017

Infantil

Bimestral

Infantil

Paw Patrol €4,95; Blaze €3,95

Junto a revistas infantis.

Diversas

Coleções de cromos e Photocards

One Shot

Todos

Cromos - Cx. expositora de 50 un. a €0,70.  
Photocards - Cx. expositora de 24 un. a €1,00.

Em local de destaque / balcão.

 
16 novembro 2017

Juvenil

Mensal

Juvenil

2,90€

Junto às revistas 
juvenis.
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novidades

BURDA STYLE
Revista mensal com cerca de 50 
novos modelos, dicas de estilo, de 
costura, de decoração, entre outras 
rubricas, para além do caderno 
de instruções e, naturalmente, os 
moldes destacáveis a partir dos 
quais as leitoras podem confecionar 
a sua própria roupa, à sua medida.

HAPPY WOMAN
Revista feminina mensal, de 
referência no mercado português. 
Moda, tendências, sugestões e 
artigos de atualidade.

QUIZY 
MANDALAS
Ideal para aliviar o stress diário, 
a QUIZY Mandalas contém 32 
fantásticas ilustrações para 
colorir, que vão proporcionar ao 
consumidor momentos fascinantes 
e de grande serenidade. Uma 
excelente maneira também para 
estimular a criatividade.

UNIR PONTOS
Nova revista de UNIR PONTOS com fantásticas Ilustrações para desenhar e 
pintar, muito relaxante e ideal como anti-stress.

ALTAGAMA MOTOR
A revista de carros para todos os públicos, com informações úteis sobre as 
últimas novidades do setor automóvel e ainda um guia completo para decisão 
fácil na compra de carro. Um tratamento profissional, numa linguagem 
adequada para todos os leitores.

QUIZY SOPAS 
NUMÉRICAS
Única do género em Portugal e 
com 100% sopas com números, 
esta publicação vem reforçar o 
leque de oferta do segmento 
dos passatempos em Portugal, 
nomeadamente no jogo preferido 
pelo consumidor nacional: as 
Sopas.

DATAS 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:

 
15 setembro 2017 

Costura

Mensal

Adulto

4,95€

Junto às revistas 
de costura

 
8 setembro 2017

Feminina

Mensal

Adulto

2,95€

Junto às revistas 
femininas.

 
15 novembro 2017

Passatempos - 
Arte Terapia

Bimestral

Adulto

2,80€

Junto às revistas 
de passatempos.

novembro 2017

Passatempos - Arte Terapia

Bimestral

Adulto

2,00€

Junto a revistas de passatempos.

23 setembro 2017

Automóvel

Mensal

Adulto

2,90€

Junto às revistas automóvel.

 
10 novembro 2017

Passatempos

Bimestral

Adulto

1,80€

Junto às revistas 
de passatempos.
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UM CONTO DE 
NATAL
A Caras, Visão e Expresso 
lançam o livro Um Conto de 
Natal de Charles Dickens.

BOA CAMA BOA 
MESA - TASCAS 
E PETISCOS
Um guia bilingue sobre as 
melhores Tascas e Petiscos 
do País.

LIFESTYLE OBSERVADOR
Uma nova revista Lifestyle, com a marca e qualidade do OBSERVADOR. A 
sua primeira edição subordinada ao tema "100% Português", integralmente 
composta por histórias das MARCAS PORTUGUESAS e por PRODUTOS 
NACIONAIS. As marcas mais criativas, os novos negócios e grandes 
sugestões para o Natal. 

ARQA - ARQUITETURA E ARTE
Revista trimestral e de referência no seu segmento, que cruza os domínios 
do urbanismo, arquitetura, design e arte com o objetivo de investigar a 
ligação entre a atividade criativa e as condições intelectuais e produtivas 
contemporâneas. 

BIBLIA EM AÇÃO
Pela primeira vez em Portugal, num pré-lançamento exclusivo da Visão e do 
Expresso, chega às bancas a história mais antiga do mundo em BD, com 750 
páginas e mais de 200 historias. Conta com ilustrações de Sergio Cariello, o 
artista responsável por muitos sucessos da Marvel e DC Comics.

iniciativasnovidades

DATA DE LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:

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:

16 outubro 2017

Lifestyle

Especial

Adulto

4,90€

Junto às revistaslifestyle e lazer.

21 novembro 2017

Arquitetura

Trimestral

Adulto

11,00€

Junto a revistas de construção e 
arquitetura.

18 novembro 2017

8 janeiro 2018

Restaurantes

One Shot

Adulto

9,95€

Junto ao Expresso.

1 novembro 2017

8 dezembro 2017

Livros/BD

One Shot

Todos

26,95€

Junto à Visão e Expresso.

29 novembro 2017

1 janeiro 2018

Literatura

One Shot

Todos

9,95€

Junto a Caras, 
Visão ou 
Expresso.
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destaque
DOMÍNIO  
DOS NICHOS
O Grupo V aproveitou este 
ano para continuar a alargar 
a sua gama de publicações, 
diversificar o seu portefólio e 
apostar em novos nichos.

Temas que despertam paixões. Preços atrativos e capas 
apelativas são alguns dos segredos para o sucesso do Grupo 
V, que continua a crescer e a liderar no segmento de nichos.

Presente em Portugal há 20 anos, o Grupo V tem aproveita-
do a crise que o mercado editorial atravessa, atualmente, para 
adaptar os seus projetos e analisar novas oportunidades.

Ao longo desta entrevista, o diretor geral do grupo, Nuno 
Gomes, assume que o caminho até aqui não tem sido fácil, 
mas garante que têm conseguido ultrapassar tudo, pois man-
têm “os pés bem assentes na terra e nunca nos desviámos da 
nossa estratégia”.

O editor aproveitou, ainda, a oportunidade para dar algu-
mas dicas de exposição aos pontos de venda, elogiar a parce-
ria com a VASP e agradecer aos seus colaboradores por todo o  
esforço e dedicação.

CONSIDERA QUE A PARTILHA DE PAIXÕES E OS 
SEGMENTOS DE NICHO CONTINUAM A SER OS 
FATORES DIFERENCIADORES DO GRUPO V?

Os segmentos de nicho ainda são projetos que desper-
tam paixões e, sendo o Grupo V uma editora especializada 
em mercados de nicho, naturalmente que mantemos essa 
diferenciação face à concorrência. Seremos provavelmen-
te a editora que mais títulos diversificados e de nicho edita 
mensalmente. O grau de envolvência de um leitor de uma 
revista especializada é fiel e, apesar da crise, tenta manter a 
sua rotina de compra mensal. Claro que tem aspetos menos 
positivos, como seja um mercado publicitário mais restrito e 
limitado, no que concerne à diversificação de new business, 
mas com ideias criativas e uma estratégia comercial bem de-
finida conseguimos atingir os nossos objetivos. 

QUAL O SEGREDO PARA CONTINUAREM A CRESCER 
E AUMENTAR A VOSSA GAMA DE PUBLICAÇÕES, 
ANO APÓS ANO? 

Nos últimos anos temos sofrido muito com a crise do mer-
cado editorial. Nos mercados de nicho, onde temos as edições 
mais antigas e emblemáticas do Grupo V, tivemos quebras sig-
nificativas quer em publicidade, quer em vendas em banca. Ti-
vemos de adaptar e contextualizar os projetos para um futuro 
que não se avizinha muito promissor. No entanto, não baixa-
mos os braços e tentamos contrariar a crise, por um lado, ana-
lisando os mercados que nos interessam explorar, por outro, 
percebendo internamente se temos capacidade de o fazer. 

O Grupo V, presente no mercado português há 20 anos, 
sempre investiu os seus recursos em si mesmo, ou seja, nos 
anos em que todos andámos deslumbrados com níveis de 
faturação e vendas fantásticas, sempre tivemos os pés bem 
assentes na terra e nunca nos desviámos da nossa estratégia. 
Cometemos erros? Claro! Mas quem não os comete? Ao lon-
go dos vários anos, lançámos vários projetos, uns perduram 
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até hoje e outros tivemos de os encer-
rar. Não vejo o encerramento de um 
projeto como um insucesso. Vejo sim 
como um sinal de maturidade per-
ceber que não vale a pena forçar um 
mercado que já não corresponde. 

O lançamento de novos segmentos 
não tem tanto a ver com um segredo 
em particular, mas sim com o estu-
do que fazemos de cada projeto que 
lançamos.  Na verdade, mudámos a 
nossa estratégia de preço nos últimos 
lançamentos que fizemos e, de facto, 
chegámos à conclusão que as pessoas 
se mantêm disponíveis para continuar 
a comprar revistas, desde que as mes-
mas tenham um preço atrativo. Pro-
jetos com preços de capa acima dos 
3,50€ tendem a ser “muito pensados” 
no momento de compra. Isto foi algo 
que mudou no comportamento de 
compra de um leitor com a crise que 
assolou Portugal nos últimos anos e a 
experiência diz-nos que quando um 
leitor perde o hábito de comprar a sua 
revista, dificilmente torna a fazê-lo.

COMO TEM SIDO A ACEITAÇÃO 
DOS PONTOS DE VENDA E 
DOS LEITORES ÀS NOVAS 
PUBLICAÇÕES ALTAGAMA 
MOTOR E LOVE COZINHA?

A aceitação tem sido muito inte-
ressante, tanto na revista Altagama 
como na Love Cozinha. Claramente 
para públicos distintos, mas com uma 
similaridade. Ambos têm uma apre-
sentação visual de excelência, artigos 
premium e um preço de capa muito 
competitivo. Falamos de um projeto 
na área automóvel com 132 páginas 
e com um preço de capa de 2,95€ e 
uma revista de cozinha com 100 pági-
nas por 1,95€. São revistas que fazem 
excelentes montras nos pontos de 
venda e isso também é interessante 
para os mesmos. Acabámos de lançar 
a edição de Natal da Love Cozinha, 
que está simplesmente fantástica e 
seguramente será mais um sucesso 
em vendas.

QUAIS OS MOTIVOS QUE 
LEVARAM O GRUPO V A 
APOSTAR NESTES SEGMENTOS?

Apostámos nestes segmentos por 
questões distintas. O segmento Mo-
tor, porque temos uma revista para 
um segmento de volume, a revista 

Carros & Motores, líder incontestado 
em vendas. A Carros & Motores tem 
vindo a surpreender desde o seu lan-
çamento e neste momento estamos 
com uma circulação paga de 18.000 
exemplares. Gostaria de salientar que 
são vendas efetivas, ou seja, são lei-
tores que todos os meses compram 
a revista num ponto de venda. Não 
são vendas em bloco ou outro tipo 
de vendas que servem apenas para 
fazer número. A Altagama pretende 
comunicar com um leitor que pro-
cura um segmento mais premium, 
carros de luxo e segmentos despor-
tivos. Não quer dizer com isto que a 
Carros & Motores também não abor-
de esse segmento, mas fá-lo de forma 
mais residual. A Love Cozinha foi uma 
aposta na diferenciação enquanto re-
vista, face à concorrência. Analisámos 
o mercado e percebemos que com a 
qualidade editorial e visual, e com um 
preço extremamente competitivo, 
não havia grandes alternativas. Essa 
foi a nossa aposta. 

JÁ TÊM ALGUMA NOVIDADE 
OU NOVO LANÇAMENTO EM 
MENTE PARA O PRÓXIMO ANO?

Temos em análise vários segmen-
tos e algumas oportunidades que es-
tão a surgir no mercado, mas nada de 
concreto. Temos como principal preo-
cupação a valorização dos projetos 
mais antigos, continuar a investir na 
melhoria dos mais recentes e analisar 
projetos futuros. Todas as decisões 
são analisadas em conjunto com a 
sede em Madrid, tentando, sempre 
que possível, aproveitar todas as si-
nergias com as nossas equipas em 
Espanha. Só assim conseguimos ma-
ximizar e aproveitar todos os recursos 
disponíveis para que o breakeven seja 
realizado o mais depressa possível. 

Estamos sempre a analisar o que 
consideramos interessante, tendo 
em conta a estrutura do Grupo V e 
a sua natureza enquanto editora de 
revistas especializadas. Não lança-
mos projetos por lançar, têm de fazer 

sempre parte da nossa estratégia de 
crescimento.

QUER APROVEITAR PARA DAR 
ALGUMA DICA DE EXPOSIÇÃO 
DAS SUAS REVISTAS AOS 
NOSSOS PONTOS DE VENDA?

Apenas sugerir que dêem visibi-
lidade aos projetos do Grupo V. Os 
pontos de venda são espaços limita-
dos e acredito que seja um desafio 
diário colocar e dar visibilidade a tudo 
o que têm para vender. No entanto, 
e pela procura que as nossas revis-
tas têm, acredito que possa ser uma 
mais-valia darem o devido destaque a 
revistas como a Love Cozinha, Carros 
& Motores, Altagama Motor, Revista 
Motos, entre outras.

QUAL O BALANÇO QUE FAZ 
DESTA PARCERIA COM A VASP?

O balanço é francamente positivo. 
Somos parceiros de negócio há mui-
tos anos e o respeito, abertura e dis-
ponibilidade mantém-se como se de 
uma relação nova se tratasse. Temos 
a convicção de que somos impor-
tantes para a VASP e, apesar de não 
sermos uma editora grande, sei que 
somos uma grande editora e a VASP 
respeita-nos por isso. Cada novo pro-
jeto é discutido com a equipa que 
nos dá apoio, apresentam propostas 
de tiragens e sugestões de lança-
mento e, por isso, temos tudo para 
que continuemos a acreditar que a 
VASP é a parceira ideal para o nosso 
negócio.

Gostaria também de aproveitar 
esta oportunidade para agradecer a 
toda a equipa que me acompanha 
nesta aventura diária. Tenho uma 
equipa incansável, trabalhadora, 
preocupada e totalmente envolvida 
com a missão e o desafio que o nos-
so negócio nos coloca a todo o ins-
tante. Sem eles seria impossível fazer 
o que fazemos, como fazemos e, em 
alguns casos, com prejuízo pessoal, e 
isso não tem valor. •
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UMA REVISTA MUITO YAMMI!
A nova Yammi chegou às bancas para dar 
algumas dicas de culinária aos proprietários 
do robô de cozinha e não só.

O Público decidiu lançar a 
Yammi, uma revista trimestral, 
com receitas pensadas para o 
robô de cozinha que existe no 
mercado com o mesmo nome 
e para os restantes fãs de culi-
nária.

Para promover esta edição 
inaugural, o editor recorreu à 
ajuda da VASP TMK e realizou 
uma ação de parasitas, de 24 
de outubro a 14 de novembro, 
em 50 lojas da rede tradicio-
nal, de norte a sul do país. 

O primeiro número des-
ta publicação foi totalmente 
dedicado a Portugal e apre-
sentou inúmeras propostas 
de gastronomia tipicamente 
portuguesa. Nesta revista, o 
leitor poderá deliciar-se com 
receitas para todos os gostos 
e todas as idades. Para além 
disso, a Yammi disponibiliza, 
ainda, algumas novidades, 
passatempos, rubricas sobre 
nutrição e notícias sobre feiras 
e outros eventos. •

AÇÕES DE ALTA GAMA
O Grupo V lançou mais uma revista no 
segmento automóvel.

O Grupo V lançou uma nova 
publicação em Portugal, total-
mente dedicada aos amantes 
dos bons automóveis: a Alta-
gama Motor.

A primeira edição desta re-
vista chegou às bancas em se-
tembro e destacou-se, de ime-
diato, nos 50 pontos de venda 
da rede tradicional e nas 40 lo-
jas Galp, que acolheram a ação 
de parasitas e de destaque no 
linear, de 22 de setembro a 12 
de outubro.

Mas os esforços para cap-
tar a atenção do máximo de 
leitores para este novo título 
não ficaram por aqui.  De 21 
de outubro a 18 de novembro, 
o editor optou por repetir as 
mesmas ações com o segundo 

número e os resultados não 
podiam ter sido melhores.

“A Altagama é a revista de 
melhor qualidade para os 
amantes dos bons carros. A 
informação mais prática e di-
vertida para entender com-
pletamente os modelos de 
automóveis de gama alta com 
os melhores recursos e estar 
atualizado com as opções mais 
avançadas de equipamentos e 
acessórios no mercado. Tudo 
isso com um extraordinário 
tratamento de qualidade grá-
fica e editorial, que dá a cada 
carro, qualquer que seja seu 
preço, os atributos de Indivi-
dualidade e Alta Gama”, pode 
ler-se no site deste editor que 
é líder na partilha de paixões. •
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PARABÉNS, MÁXIMA!
A Máxima celebrou 29 anos com artigos 
memoráveis e diversas ações.

Sempre a pensar em dinamizar as suas 
marcas, a Cofina celebrou o aniversário da 
revista Máxima em grande e brindou as 
suas leitoras com diversas ações, durante os 
meses de setembro, outubro e novembro. 

“Porque nem só do melhor da moda e da 
beleza se fazem as edições da Máxima, no 
mês em que se celebra o 29.º aniversário 
relembramos reportagens, artigos de in-
vestigação e grandes temas que refletiram 
nas páginas da revista as inquietações do 
mundo”, prometia esta reconhecida publi-
cação feminina no seu site, já no início de 
setembro. E assim foi, quando a revista saiu 
para a rua, cada cliente recebeu um brinde 
de oferta e pode desfrutar de inúmeras sur-
presas no interior. 

O destaque dado com as ações de parasi-
tas, stoppers e montras, de 21 de setembro 
a 11 de outubro, em 150 lojas da rede tradi-
cional e em 12 lojas Note, também contri-
buiu muito para que ninguém ficasse indi-
ferente a esta edição de aniversário.

O sucesso foi tanto que o editor não quis 
que o ano terminasse sem realizar mais 
uma ação de destaque nos lineares das lojas 
Note, de 26 de outubro a 26 de novembro.•

A Cofina, a Okupamente e a Edicase apro-
veitaram os meses de novembro e dezem-
bro para realizar ações nos KIOS tv e nos 
parasitas digitais que a VASP TMK disponi-
biliza, em 110 pontos de venda da rede tra-
dicional.

A Cofina destacou a iniciativa “O Meu Pri-
meiro Presépio”, do Correio da Manhã, que 
chegou às bancas no dia 1 de dezembro e 
que pressupõe a entrega gratuita de 10 fi-
guras emblemáticas desta época. 

A Okupamente apostou na promoção do 
“Rikudo”, “Sopa de Letras”, “Ponto a Ponto” 
e “Cruzadex”, para ver se contribuía para o 
entretenimento e diminuição do stress dos 
clientes neste fim de ano.

Já a Edicase não só promoveu as suas 
publicações “Temperos de a a z”, “Chás para 
Tudo” e “Reflexões para Vida”, nestas solu-
ções digitais, como ainda incentivou os seus 
clientes a dirigirem-se aos pontos de venda 
aderentes, para tirarem uma fotografia e se 
habilitarem a ganhar um prémio. •

EDITORES DA ERA DIGITAL 
A Cofina, a Okupamente e a Edicase voltaram a apostar em ações digitais.
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OPINIÕES EM DESTAQUE
A Fundação Francisco Manuel dos Santos voltou a 
promover a sua revista.

MADE IN PORTUGAL
A 100% Português, do Observador, chegou às 
bancas para mostrar o que Portugal tem de melhor.

FORBES EM DESTAQUE
A Forbes apostou numa nova ação na rede 
tradicional.

Com o objetivo de incrementar 
as vendas da revista XXI TER OPI-
NIÃO, a Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos voltou a apostar 
numa ação de destaque no linear, 
em 11 lojas Fnac, de 2 de outubro a 
5 de novembro. 

Recorde-se que esta foi uma 

reedição do oitavo número desta 
publicação, cujo tema de capa é: 
“A igualdade é possível? E é desejá-
vel” e que aquando da sua data de 
saída, em junho, o editor já havia 
juntado esforços à VASP TMK para 
promover a sua revista de forma 
massiva. •

A Upstar Comunicações termi-
nou o ano com a realização de 
uma nova ação de parasitas, em 
parceria com a VASP TMK. 

Ciente de que esta é uma boa 
altura para captar novos clientes, 
o editor resolveu destacar esta úl-
tima edição de 2017, em 50 pon-
tos de venda da rede tradicional, 

espalhados de norte a sul do país.
De 25 de novembro a 15 de 

dezembro, os clientes que en-
traram nestas lojas não ficaram 
indiferentes a esta publicação, 
cujo tema de capa destacava “as 
7 ações e os 6 fundos de inves-
timento que merecem o seu di-
nheiro em 2018”. •

O Observador lançou a sua pri-
meira revista de lifestyle para pro-
mover o melhor da criatividade 
nacional, no dia 16 de novembro, 
e solicitou a ajuda da VASP TMK 
para destacar esta edição nos li-
neares das lojas FNAC, durante 
um mês.

“Depois do sucesso alcançado 
com as duas edições de aniversá-
rio, (este) trata-se de um número 
especial que alarga o conceito da 
rubrica “100% Português” a diver-

sas áreas do Lifestyle e que pre-
tende mostrar o melhor da criati-
vidade nacional”, explicou o editor 
no seu site.

“Dividida em verbos como 
“criar”, “comprar”, “sair”, “comer” e 
“beber”, a nova revista reúne al-
guns dos melhores artigos publi-
cados na secção de lifestyle ao lon-
go de dois anos e meio (…) e uma 
série de histórias inéditas 100% 
portuguesas”, podia ler-se no mes-
mo artigo. •
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Ano após ano, temos feito a dife-
rença. Ajudamos quem mais neces-
sita e levamos sorrisos a inúmeras 
pessoas carenciadas. Este ano não 
poderá ser diferente. A campanha 
da “Árvore da Solidariedade – Um 
Gesto por Um Sorriso” está de volta 
e necessitamos da sua ajuda para 
continuar a espalhar os seus frutos 
mágicos.

Aproveite a época natalícia para 
apelar ao espírito solidário dos seus 
clientes. Incentive-os a oferecerem 
um presente original e convença-os 
a enfeitarem as suas árvores de Natal 
com os nossos “Pais Natais”, que têm 
o preço unitário de 0,50€. 

À semelhança dos anos anteriores, 
esta campanha decorrerá de 1 de de-
zembro de 2017 a 31 de janeiro de 
2018 e será amplamente divulgada 
na Comunicação Social, por isso, dê-
-lhe o máximo de visibilidade possí-

vel, colocando o Trenó e os “Pais Na-
tais” num lugar de destaque na sua 
loja.  

OS NÚMEROS FALAM POR SI

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

ENTRAJUDA DISTINGUE 
VASP E SEUS PARCEIROS

A Entrajuda celebrou o seu 10º 
aniversário, no passado dia 30 de 
outubro, e assinalou a data com um 
agradecimento especial aos seus 
principais parceiros, por todo o 

apoio que lhe deram nestes primei-
ros anos de existência. 

A VASP, os seus editores e pontos 
de venda foram distinguidos pelo 
importante contributo que têm 
dado a esta associação, com a reali-
zação da campanha anual da “Árvore 
da Solidariedade”, motivo que nos 
honrou e encheu de orgulho.

“Só com parceiros comprometi-
dos, com sentido de responsabilida-
de social e que confiam na Entrajuda 
podemos apoiar tantas Instituições 
e, através destas, tantas pessoas ca-
renciadas”, referiu, na altura, a direto-
ra da associação, Isabel Jonet.

Este ano temos novamente a 
oportunidade de contribuir para 
esta causa nobre. Esperamos voltar 
a contar, uma vez mais, com o seu 
contributo. Não se esqueça que um 
simples gesto poderá originar cente-
nas de sorrisos. •

especial
O PODER DA SOLIDARIEDADE
A “Árvore da Solidariedade” está pronta para 
continuar a espalhar sorrisos por Portugal fora. 

Isabel Jonet (à esquerda) entregou o prémio da VASP a Rosalina Festas (à direita).
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TUDO PELOS 
CLIENTES
Publicações, artigos 
diferenciados e uma parede 
tecnológica são apenas alguns 
dos segredos para o sucesso da 
Papelaria Lila.

Aberta há 35 anos, no Seixal, a Papelaria Lila 
procura fazer a diferença na vida dos seus clientes, 
apostando frequentemente “na modernização e 
também na dinamização do espaço”.

As obras realizadas recentemente à loja são pro-
va disso. “O espaço foi todo ele remodelado duran-
te o passado mês de setembro. Sendo um negócio 
de família, apostámos na continuidade e ao mes-
mo tempo na inovação”, assumiu a dona do ponto 
de venda, Lila Botelho, de 49 anos.

Ciente de que uma boa organização da loja e 
dos produtos é essencial para o sucesso de um ne-
gócio, a empresária solicitou a ajuda do KIOS store 
para mobilar o seu espaço e está feliz com a opção 
que tomou. O resultado final agradou também aos 
seus clientes, que podem desfrutar agora de “um 
maior conforto no espaço e uma maior facilidade 
de acesso às novas tecnologias”. 

Um dos pontos fortes desta renovada Papelaria 
Lila é, de facto, a parede com ecrãs de televisão, 
onde os clientes podem interagir diretamente com 
os jogos. “Uma das nossas principais apostas para 
tornarmos a loja mais próxima dos nossos clientes 
passou por alterar também a disposição de todo o 
espaço. Hoje em dia o cliente já consegue visitar 
toda a loja”, referiu Lila Botelho, relembrando que 
antigamente isso não era possível.

Além das publicações e dos jogos, este ponto de 
venda fornece serviços de “mediação de seguros” e 
disponibiliza algum material escolar, postais, entre 
outros produtos diferenciados. 

Sempre atenta às novidades do mercado e às 
necessidades dos seus clientes, a agente promete 
continuar a procurar novas formas de dinamizar o 
espaço e estabelecer uma relação de maior proxi-
midade com cada um deles.

Com o Natal quase a chegar, Lila Botelho já ini-
ciou os preparativos e garante que vai encher a 
loja com “as habituais decorações natalícias e pro-
mover ao máximo os jogos alusivos ao Natal e ao 
Ano Novo”. •
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Localizada na avenida principal das Caldas da Rainha, a 
Vogal abriu as suas portas em maio de 1998 e disponibi-
liza, desde então, uma vasta gama de produtos e serviços 
personalizados para os seus clientes. 

“Abertos todos os dias do ano, das 9h às 20h”, Francisco 
e Margarida Vogado trabalham, arduamente, com os seus 
filhos Rui e Susana Vogado, para serem “reconhecidos 
como excecionais” no que fazem. 

“Além dos jornais e revistas, temos uma grande va-
riedade de artigos. Já temos o serviço KIOS express e os 
cartões Epay, que nos ajudaram a fidelizar novos clientes. 
Disponibilizamos serviços de pagamento de faturas e car-
regamento de telemóveis. Temos, ainda, uma loja online 
(http://papelariavogal.com), onde disponibilizamos os 
nossos produtos, novidades, notícias e promoções”, con-
tou Francisco Vogado. 

Para contrariar “a crise dos últimos anos, que reduziu 
as vendas em 50%”, os empresários optaram por fazer 
uma “redução das pessoas e de outros custos, sem dimi-
nuir os serviços ao cliente. Investimos noutros produtos. 
Promovemos as nossas atividades. Negociamos parcerias 
com clientes institucionais e participamos em eventos lo-

cais, culturais, feiras temáticas e seminários”, prosseguiu o 
agente.

O cuidado com a organização do espaço de 200 m2 e 
a criação de montras temáticas são outros dos trunfos da 
Vogal. Em novembro, “realizámos duas montras, sobre a 
prevenção do Cancro da Mama e o sucesso profissional 
em cerâmica, feita com a ajuda de antigos alunos da ESAD 
– Molda17”. 

A montra de Natal deste ano também já está pronta 
para espalhar magia. “Optámos por algo minimalista. Pre-
tendemos realçar os sonhos e criatividade dos clientes. As 
caras sorridentes simbolizam a alegria das crianças e as 
cores, preto e branco, o universo. O nosso principal objeti-
vo é fazer as pessoas pararem e pensarem”, revelou o em-
presário, que se mantém otimista quanto ao futuro deste 
negócio familiar.

“Estamos convictos do esforço diário que nos é im-
posto para mantermos esta dinâmica e acreditamos que 
com perseverança, com o apoio dos fornecedores, bene-
ficiando das sinergias que podemos potenciar, havemos 
de prosseguir o caminho do sucesso e da excelência de 
serviço aos nossos clientes”, concluiu Francisco Vogado. •

UM NEGÓCIO DE SUCESSO
A Vogal é a prova de que a união familiar e a inovação contribuem para o 
sucesso de um negócio.
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MADEIRA

TRAZER O NATAL ATÉ AOS CLIENTES
Situada na zona nobre do Funchal, a Tacabaria Silva & Gomes gosta de 
se adaptar às datas festivas para ir ao encontro das necessidades dos 
clientes e neste Natal não será exceção. 

Em 2014, Natália Gomes e o seu sócio, Albert Sou-
sa, abriram a Tabacaria Silva & Gomes numa zona 
privilegiada do Funchal, em plena Avenida do In-
fante, no Edifício Quinta Vitória. 

Desde o início que optaram por criar um espaço 
com variedade, que se adaptasse às necessidades 
dos clientes, tanto madeirenses como turistas. Re-
vistas e jornais diversificados, diferentes tipos de 
tabaco, souvenirs, um ponto Internet e serviço de 
fotocópias foram os produtos e serviços que elege-
ram para se apresentar ao mercado. 

Ainda hoje, o espaço Internet é uma mais valia 
para o negócio e regista uma grande procura, pois 
permite que os clientes imprimam os cartões de 
embarque na tabacaria ou falem com a família pelo 
Skype.

Apesar de a sua loja estar situada numa zona por 
onde passam muitos turistas, Natália Gomes refe-
re que os madeirenses também os visitam muitas 
vezes e adquirem inúmeros artigos de tabacaria e 
brinquedos. A agente assume, por isso, que sente 
uma extrema necessidade de procurar e pensar 
constantemente em novas formas de garantir a sa-
tisfação total dos diferentes clientes que os procu-
ram.

Agora que o Natal se aproxima, por exemplo, os 
empresários estão a estudar novas opções para de-
corar a loja e pretendem apostar fortemente na ven-
da de artigos e souvenirs relacionados com a época.

“No Natal tentamos sempre disponibilizar no-
vos artigos para vender e apostar nos souvenirs”, 
explica Natália Gomes. Este ano, os clientes que se 
deslocarem até à Tabacaria Silva & Gomes poderão 
encontrar os sticks para selfies, relógios, carteiras, 
porta-chaves, canetas, artigos manufaturados por 
artesãos madeirenses, bebidas ‘made in’ Madeira, 
bem como os chamados ‘brindes’ para os turistas. 
Aqui, também não faltarão os habituais brinquedos, 
alguns adereços divertidos com o Pai Natal, as renas 
e bonecos de neve, bem como as revistas com recei-
tas típicas da época natalícia.

No final, Natália Nunes mostra-se muito satisfei-
ta e garante: “o balanço destes três anos é bastan-
te positivo, vamos evoluindo à medida que vamos 
vendo as necessidades do cliente, é conforme o 
dia-a-dia”. •
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dossier
COLECIONÁVEIS 

E PRODUTOS 
INFANTO-JUVENIS: 
UM SEGMENTO EM 

CRESCIMENTO
APROVEITE O NATAL PARA 

COMEÇAR A TIRAR PARTIDO DO 
SEGMENTO DE COLECIONÁVEIS E 

PRODUTOS INFANTO-JUVENIS QUE 
ESTÁ EM ASCENSÃO. DESCUBRA 

ALGUNS TRUQUES PARA CAPTAR 
A ATENÇÃO DOS SEUS CLIENTES 

MAIS NOVOS E MAIS VELHOS.
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A globalização provocou inúmeras 
mudanças estruturais na sociedade 
atual. Quebraram-se barreiras terri-
toriais. Criaram-se universos tecno-
lógicos e digitais. Ergueram-se redes 
sociais. Alteraram-se hábitos e costu-
mes. Potenciaram-se novas formas de 
estar, viver e consumir. 

Atualmente, começamos a moldar 
o nosso comportamento enquanto 
consumidores, logo a partir do mo-
mento em que nascemos. As influên-
cias chegam-nos de todos os lados e 
das mais diversas formas. Primeiro dos 
nossos pais, avós e restantes familia-
res, depois dos professores e colegas 
da escola ou das atividades extracur-
riculares e, por último, da internet, da 
televisão e dos restantes media, que 
estimulam cada vez mais os nossos 
desejos de consumo.

UM SEGMENTO EM 
ASCENSÃO

Esta era da socialização acabou por 
criar um novo tipo de consumidor: a 
criança, que apesar de depender dos 
seus pais para efetuar compras, é cada 
vez mais um influenciador direto e 
possui muitas vezes o poder decisório 
na aquisição de determinados produ-
tos.

As marcas sabem que já não bas-
ta satisfazer os clientes do segmento 
infanto-juvenil, é preciso envolvê-los e 
encantá-los. Têm plena consciência de 
que se os artigos não tiverem qualquer 
fator diferenciador ou algo tecnológi-
co dificilmente terão sucesso, pois as 
preferências e o grau de exigência das 
crianças de hoje equivalem aos dos 
adolescentes de antigamente. Por isso 
mesmo, têm apostado fortemente em 
campanhas apelativas e inovadoras de 
marketing infantil, nos principais ca-

dossier
22

Quiosque 72 
dezembro 2017



COLECIONÁVEIS E  
PRODUTOS INFANTO-JUVENIS:  
UM SEGMENTO EM CRESCIMENTO

nais onde este tipo de público passa 
mais tempo: a televisão e a internet. 
O objetivo? É simples, captar a aten-
ção e despertar a curiosidade para 
levá-los a comprar os seus produtos.

Por sua vez, as grandes superfícies 
também tiveram de alterar um pou-
co as suas estratégias de vendas e de 
marketing. Apostam, cada vez mais, 
no lançamento de campanhas com 
colecionáveis, que contribuam não 
só para o desenvolvimento das crian-
ças como também para a brincadeira 
e o envolvimento de toda a família. 
Porquê?

Porque há uma maior consciência 
de que o simples ato de brincar é es-
sencial para que as crianças cresçam 
e percebam como é o mundo em 
que vivemos. 

Inúmeros estudos comprovam 
que é através dos brinquedos que a 
criança estabelece um canal de co-
municação com os adultos ao seu 
redor, onde ela desenvolve a sua per-
sonalidade, autoestima e confiança. 
Os brinquedos são, por isso, impor-
tantes aliados no processo de apren-
dizagem das crianças, visto que lhes 
permitem desenvolver a sua criati-
vidade, imaginação e experimentar 
algumas situações.

Todas estas causas têm contribuí-
do para um aumento do consumo 
de todo o tipo de brinquedos e cole-
cionáveis, desde os mais tradicionais 
- como os carrinhos, as bonecas, os 
peões, os puzzles, as cadernetas de 
cromos, entre outros – aos tecnológi-
cos. Os primeiros são essenciais para 
propiciar bons momentos em família 
e incentivar a criatividade dos mais 
pequenos, enquanto os segundos 
garantem que, desde cedo, os mais 
novos crescem devidamente inte-
grados nesta era digital.

DICAS PARA AUMENTAR AS 
VENDAS

Aproveite o Natal para investir 
neste segmento e potenciar as suas 
vendas. Esta é uma época sazonal 
ótima para apostar em brinquedos e 
presentes que encantam os mais no-
vos. Planeie tudo com antecedência 
e execute diferentes estratégias, sem-
pre com foco direto e constante no 
seu cliente alvo.

Lembre-se que ser criança é sinóni-
mo de alegria, diversão e brincadeira. 
Entre no universo infantil. Estimule 
os sentidos dos seus clientes mais 
novos e dos mais velhos, pois os Pais 
acabam sempre por comprar o que 
os seus filhos pedem, quer seja sim-
plesmente para lhes fazer a vontade 
ou para que não se sintam excluídos 
perante os seus pares.

Decore a sua montra de forma ape-
lativa, com artigos coloridos, alusivos 
ao Natal. Aposte em produtos e cole-
cionáveis infanto-juvenis. Defina um 
tema e um conjunto de cores que 
combinem, para criar algo harmo-
nioso e atrair mais clientes para o seu 
ponto de venda. 

Organize a sua loja, de forma a 
deixar todos os produtos com maior 
potencial de venda à vista dos seus 
clientes. Conheça todos os artigos 
que tem e exponha-os da melhor for-
ma. Arrume o seu espaço diariamen-
te, pois demonstra zelo e compromis-
so para com o cliente. 

Não se esqueça que a altura das 
prateleiras e o local onde coloca al-
guns artigos poderá ser um fator 
decisivo. Preste atenção aos seus li-
neares, à psicologia das cores e aos 
formatos de interação que mantém. 
Se o seu público-alvo for maioritaria-
mente infantil, deverá recorrer a cores 

SABIA QUE?

• Os brinquedos e os 
artigos infantis registaram 
vendas no valor de 189 
milhões de euros, em 
2016, em Portugal? E 
que estes resultados 
representaram um 
crescimento de 5% face a 
2015?

• O fluxo de vendas 
do segmento infantil é 
bastante mais elevado no 
último trimestre do ano 
(representando mais de 
60%)? 

• As vendas dos artigos 
infanto-juvenis se 
acentuam mais em 
dezembro (cerca de 30%)?

• Sabia que mais de 80% 
do poder dos sentidos 
que os clientes utilizam 
recai sobre a visão? 

Tire partido destas 
informações, aposte tudo 
na organização da sua loja 
e na venda de produtos 
apelativos para os mais 
novos.
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dossier
fortes e primárias, bem como a linguagens ou materiais 
que captem a sua atenção. Aposte, por exemplo, em car-
ros, puzzles, personagens clássicas ou em alguns bonecos 
e coleções que estejam mais na moda.

Defina espaços diferentes para colocar cada produto, 
de forma a que o cliente identifique de imediato o que 
quer e não se sinta perdido ou desorientado na sua loja. A 
ideia é levá-lo a concluir uma compra e não a desistir dela, 
por isso, nenhum pormenor pode ser deixado ao acaso. 

Baixe os preços de alguns artigos. Faça promoções re-
lâmpago ou descontos especiais de um dia, por exemplo, 
respeitando o ambiente da loja e os restantes artigos que 
disponibiliza. Destaque sempre o preço atual e o anterior, 
para mostrar ao cliente que deve aproveitar essa vantajo-
sa oportunidade. 

Treine a sua equipa para receber cada cliente com um 
sorriso na cara, pois o primeiro contacto é que marca e faz 
a diferença. Informe os seus funcionários sobre todas as 
promoções, campanhas ou qualquer alteração que faça 
no espaço. É importante que estejam todos em sintonia e 
informados sobre o que se passa na sua loja. 

Esta é a altura do ano ideal para estabelecer uma liga-
ção mais próxima com os seus clientes. Aproveite para 
criar uma lista com os contactos de cada um. Após a com-
pra, poderá enviar um email ou uma mensagem persona-

lizada a perguntar se gostaram do produto e a oferecer 
um desconto numa futura compra. Lembre-se que pode-
rá utilizar esta estratégia para os restantes dias temáticos 
existentes ao longo do ano. Verá que esta é uma ótima 
forma para se aproximar não só dos seus clientes, como 
também para fidelizá-los.

FAÇA UM BALANÇO DESTAS MUDANÇAS

No final, avalie os resultados de todas as campanhas, 
promoções e alterações que realizou para validar se fez, 
ou não, boas apostas. O importante é nunca desistir de 
tentar inovar e surpreender os seus clientes. 

Não se esqueça que: testar, errar e refazer fazem parte 
do processo e que nenhuma decisão tomada, através da 
internet ou da televisão, é irreversível. O merchandising 
e os produtos que tem na sua loja são importantes para 
garantir a atração, o conhecimento e a conversão dos 
clientes.

Está tudo nas suas mãos. Aproveite o Natal para inves-
tir em ações criativas, disponibilizar artigos diferenciado-
res e vender colecionáveis infanto-juvenis. Mantenha a 
montra apelativa, a loja arrumada, a equipa motivada e 
verá que tudo isto fará uma grande diferença para o seu 
negócio. •

COLECIONÁVEIS E PRODUTOS INFANTO-JUVENIS:  
UM SEGMENTO EM CRESCIMENTO
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PUB
........

........

(Cópia Excedente a preto: 0,0085€ / UN)
(Cópia Excedente a cores 0,065€ / UN)  

 * Ao valor acima mencionado acresce o IVA à taxa legal em vigor. Válido apenas para um contrato de 5 anos.

Campanha válida até 6 de Janeiro 2018.

............................................................................................................................................................................................................................................................



A receção da sede da VASP, em Lisboa, ganhou uma 
nova vida com a loja modelo que criámos para si. 

Esta é uma réplica de um ponto de venda, que poderá 
visitar sempre que quiser. Neste espaço encontrará publi-
cações, livros, serviços e soluções KIOS, bem como outros 
artigos, que fornecemos atualmente e que também pode-
rá disponibilizar no seu estabelecimento.

Venha conhecer, de perto, as nossas vantajosas soluções 
de mobiliário comercial, de gestão informática, de impres-
são e digitalização, de envio de encomendas. Descubra os 
serviços de pagamento e de transferência de dinheiro, que 
o ajudarão a potenciar as suas receitas.

Visite este espaço repleto de luz e de cor. Descubra 
como pode rentabilizar e organizar o seu ponto de ven-
da. Aproveite esta oportunidade única para esclarecer as 
suas dúvidas e encontrar as melhores opções para o seu 
negócio. 

Esperamos por si! •

A VASP acaba de reforçar, uma vez 
mais, a sua presença digital com o 
lançamento do site kios.pt. Este novo 
portal foi desenvolvido com base nas 
atuais tendências web, tem uma nave-
gação intuitiva e é totalmente direcio-
nado ao cliente final.

Ao entrar no site, o utilizador ficará 
a conhecer os nossos serviços KIOS - 
print, express e pay (Moneygram e car-
tões epay) – e conseguirá identificar, 
de forma simples e gratuita, quais os 
pontos de venda que disponibilizam o 
serviço que procura. Tudo isto, através 
de qualquer dispositivo móvel.

  Como pode constatar, não dei-
xámos nada ao acaso. Este espaço é 
mais uma prova de que continuamos 
a trabalhar por si e para si. Tínhamos 
prometido que 2017 ia ser repleto 
de novidades e fechamos, assim, o 
ano em grande. Começámos por lan-
çar um site sobre as soluções KIOS  

(agentes.kios.pt), de seguida renová-
mos o antigo netVASP (netvasp.kios.
pt), lançámos uma loja online (loja.
vasp.pt) e agora terminamos com um 
espaço focado nos seus clientes. 

Para 2018, os nossos objetivos man-
têm-se. Queremos continuar a ajudá-
-lo a dinamizar a sua loja, a potenciar 
as suas vendas e a ser o seu parceiro 
de confiança. •

VASP RENOVA SHOWROOM
SEMPRE QUE VIER À SEDE DA VASP PODERÁ VISITAR A NOSSA LOJA MODELO!

VASP LANÇA SITE PARA CLIENTE FINAL 
O SITE KIOS.PT CHEGOU PARA AJUDAR OS SEUS CLIENTES A IDENTIFICAREM 
QUAIS OS SERVIÇOS KIOS QUE DISPONIBILIZA NA SUA LOJA.

notícias
26

Quiosque 72 
dezembro 2017



DÊ DESTAQUE ÀS SUAS PUBLICAÇÕES!
Campanha válida até 31 Janeiro 2018

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

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

13918 

PACK DE 22 
IDENTIFICADORES 
MAGNÉTICOS
Altura 4 cm 
Largura 30 cm 

antes: 7,90€

PREÇO: 6,71€

13909 

EXPOSITOR DE 
DESTAQUE
Altura 153 cm 
Largura 34 cm 

antes: 30,00€

PREÇO: 27,00€

13905 

ZIG-ZAG 
JORNAIS
Altura 10 cm 
Comprimento 97 cm 
Largura 40 cm 

antes: 51,50€

PREÇO: 43,78€

13912 

PACK 3 
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

preço un.:8,90€

PREÇO 3x: 24,00€

10%
DESCONTO 

15%
DESCONTO 

15%
DESCONTO 

10%
DESCONTO 
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CAIXA VASP 
PARA PUBLICAÇÕES
Construção 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

ILHA EM MELAMINA
Altura 85cm,  
Comprimento 120cm, 
Largura 85cm

PREÇO: 184,50€

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

GÔNDOLA COMPLETA
Altura 135 cm,  Profundidade 70 cm,  
Largura 100 cm 

Duas frentes, 2 prateleiras simples,  
2 prateleiras duplas e  
2 prateleiras triplas

PREÇO: 430,00€

BALCÃO MONTRA ALTA
Móvel em aglomerite branca, com tampo e frente em vidro 

para exposição. 

Altura 90 cm 
Profundidade 55 cm 

Largura 100 cm

PREÇO: 448,00€

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

NOVO  
BALCÃO  

POS KIOS
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.

Altura 105cm 
Profundidade 55cm 

Largura 60cm

PREÇO: 315,90€

Para mais informações contacte: 214337082 ou envie email para kiostore@vasp.pt
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EXPOSITORES 
DE PAREDE PARA 
JORNAIS E REVISTAS

EXPOSITOR REVISTAS  
3662 - Simples - 17,75€ 
3660 - Duplos - 37,70€

EXPOSITOR 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 

Em compras inferiores as 30€ 
serão cobrados 2,50€ de portes 
de envio.

veja todas as nossas soluções e oportunidades em  

agentes.kios.pt

RV19  

LINEAR 
COMPLETO 
COM PALA E 
PRATELEIRAS 
PARA 
PUBLICAÇÕES
1 prateleira simples,  
2 prateleiras duplas, 
 1 zig-zag

Altura 196 cm 
Largura 100 cm 

PREÇO: 319,99€

M9  

LINEAR 
COMPLETO  

COM PALA E 
PRATELEIRAS 

DIREITAS
5 prateleiras  

direitas ajustáveis, 
pala de topo inclinada

Altura 196 cm 
Largura 100 cm 

PREÇO: 262,04€

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

EXPOSITOR 
MULTI-PRODUTOS
Exponha diversos artigos 
na parte superior do móvel, 
utilizando os nossos 
ganchos com fecho de 
segurança, e tire partido 
da arrumação que a parte 
inferior lhe oferece. 

Altura 162 cm 
Comprimento 35 cm 
Largura 60 cm

PREÇO: 195,00€

13917 

GANCHO SPL 
M200 CROMADO 
PREÇO: 1,50€
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SERVIÇOS

SOLUÇÃO 
COMPACTA 
KONICA MINOLTA
• Impressão, cópia e 
digitalização até formato A4

• Papel até 210grs incluindo 
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.

CARTÕES EPAY
São cartões pré-pagos, 
que permitem a adição 
de dinheiro à conta do 
utilizador que os adquire 
e sem a necessidade de 
utilização de Cartão de 
Crédito ou outra forma 
de pagamento menos 
segura.

Dá a possibilidade aos pontos de venda de 
disponibilizarem serviços de transferência de dinheiro, 

para Portugal e para o estrangeiro, através das suas lojas.

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%

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

MAIS INFORMAÇÕES:  KIOSKUBE@VASP.PT OU TELF. 214 337 026
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GAVETA DE 
DINHEIRO
Caixa metálica com 
ligação RJ11, para 
impressora ou caixa 
registadora.

PREÇO: 50,00€

VISOR DE 
CLIENTE
Visor de Cliente VFD 
Preto 2x2

Ligação: USB

 
 
 
 
PREÇO: 30,00€

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€

IMPRESSORA 
HP PAGEWIDE 
MFP P57750DW
Foi desenhada para 
equipar escritórios 
e concebida com o 
intuito de oferecer 
custos de manutenção 
extremamente reduzidos

PREÇO: 720,00€

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€

IMPRESSORA 
DE ETIQUETAS 
ZEBRA GC420
As impressoras 
GC420 Series™ da 
Zebra são projetadas 
para confiabilidade e 
longevidade, oferecendo 
impressão profissional de 
etiquetas

PREÇO: 250,00€

SCANNER 
HONEYWELL 
1400G2D
Sensor óptico: 640 pixels 
Tipo de digitalização: 2D 
Ângulo de leitura: 0 - 60°

Ligação: USB

PREÇO: 180,00€

IMPRESSORAS 
TÉRMICAS 
STAR TSP-100 
CITIZEN CTS-310II
Impressoras térmicas 
com rapidez de 
impressão de 160mm/
seg. Possuem cortador 
parcial/total. 
Eco USB Power Save 
Mode

PREÇO: 170,00€

saiba mais em agentes.kios.pt

PERIFÉRICOS

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

MAIS INFORMAÇÕES:  KIOSKUBE@VASP.PT OU TELF. 214 337 026

PROMOÇÃO
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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

32
Quiosque 72 
dezembro 2017



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

com a

Asas
negócio

ao seu

Dê

Com este serviço, os seus clientes podem receber ou 
enviar dinheiro para todo o mundo, a partir do seu ponto 
de venda!

Aproveite já esta oportunidade para 
dinamizar o seu negócio.

Para mais informações, contacte-nos através do número 214337065 
ou do email agentes.kios@vasp.pt.

vantagens
• Aumento de faturação
• Mais clientes 
• Sem custos adicionais
• Poucas burocracias 

requisitos
• Ter KIOS kube ou Módulo VASP 

(Gespos)
• Impressora Multifunções com 

digitalização

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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