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editorial

Desde o final de 2011 que já 
se sabia que este ano iríamos ter 
um verão diferente. Diferente 

não por razões climatéricas, mas sim 
por razões económicas. De acordo 
com as estimativas disponíveis, pre-
vê-se que cerca de 440 mil funcio-
nários públicos sejam afetados pelo 
corte no subsídio de férias anunciado 
pelo governo. A esse número haverá 
que adicionar cerca de 20% do total 
dos pensionistas, uma vez que o cor-
te apenas afeta aqueles que auferem 
uma remuneração mensal superior 
a 600 euros. Se a estas dificuldades 
juntarmos o aumento significativo 
dos impostos, o crescente número de 
desempregados e o aumento do custo 
de muitos bens essenciais, facilmen-
te chegaremos à conclusão que este 
ano muitas famílias não terão dis-
ponibilidade económica para gozar 
férias fora de casa. Tal fato terá uma 
forte influência no perfil de distri-
buição das publicações uma vez que 
os fluxos migratórios das famílias 
normais nesta época do ano não se 
irão repetir. Neste enquadramento, 
é de esperar um aumento do aflu-
xo das pessoas às praias localizadas 
nas proximidades das grandes cida-
des e uma redução significativa do 
número de veraneantes a passar fé-
rias em zonas turísticas mais caras.  

No que diz respeito à imprensa es-
trangeira a situação parece um pouco 
mais estável uma vez que se antecipa 
até algum incremento do número de 
visitantes estrangeiros, sobretudo 
daqueles pertencentes aos grupos so-
ciais com maior poder de compra. 

Tudo o que escrevi acima serve ape-
nas para vos alertar não apenas para 
as dificuldades mas sobretudo para 
as oportunidades que este verão di-
ferente poderá originar. Férias são 
sempre sinónimo de lazer e, mes-
mo ficando em casa, estou convicto 
que muitas famílias irão aproveitar 
este período para tentar descontrair 
e esquecer as amarguras do resto do 
ano. Compete-vos a vós perceber por 
onde irão andar os vossos clientes 
neste verão e contribuir para as suas 
férias através da venda de um jornal, 
revista, livro, DVD ou outro qualquer 
produto de lazer. Tratando-se de 
produtos de venda muitas vezes por 
impulso, haverá que prestar especial 
atenção à sua exposição e disponibili-
zação na vossa loja. Pela nossa parte, 
tudo faremos para vos apoiar neste 
verão diferente.

 Votos de boas férias e de boas 
vendas!

Paulo Proença
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expandir e diversificar

renascer das cinzas
UM INCÊNDIO NA PAPELARIA DE ALICE GUEDES TRANSFORMOU-SE NUMA OPORTUNIDADE PARA 
RENOVAR E MELHORAR TODO O ESPAÇO DE VENDAS

Bem no centro do Fundão, a 
Brindarte vai mudar de cara e ta-
manho. João Gonçalves levou mais 

além o desafio da Câmara Municipal 
para uma restruturação arquitetónica 
dos quiosques locais e decidiu investir 
numa nova estratégia de negócio para 
o seu estabelecimento. De um espaço 
de 18m2 a Brindarte passará para dois 
pisos de 50m2 cada. O objetivo é diver-
sificar a oferta, assimilar outros servi-
ços e produtos e melhorar a exposição 
na loja, um elemento da maior impor-
tância para o gerente.

“Queremos criar uma dinâmica e 
perspetiva de expansão, mas sabemos 
que os clientes não se ganham só com 
espaço, é preciso promover ações de 
marketing e vamos fazer algo fora do 
comum”, garante João Gonçalves. 

Parte fundamental da estraté-
gia para a expansão da Brindarte é a 

aquisição da ferramenta informática 
da Vasp, o Kios Kube. “Irá ser impor-
tante em termos de gestão e de acom-
panhamento de clientes, por forma a 
tirar a maior rentabilidade de futuras 
ações de marketing”, refere o gerente. 
Para além de um maior controlo de 
dados de vendas, faturação e stocks, a 
criação de uma base de dados de clien-
tes será também um fator decisivo para 
a nova estratégia.

A aposta nas publicações e nos 
subprodutos representa também um 
desejo de cativar uma franja da popu-
lação local mais jovem, ainda em idade 
académica, o que, para João Gonçalves, 
sublinha o otimismo inerente a esta ex-
pansão: “Se não tentarmos algo de dife-
rente não temos resposta do mercado 
e, mesmo sabendo que vai demorar al-
gum tempo, estou confiante no suces-
so desta opção”.

A Papelaria Realidade, em São 
Mamede de Infesta, Matosinhos, 
acordou para uma má notícia no 

dia 5 de dezembro do ano passado. 
Um curto-circuito na cave da loja, que 

servia de armazém, provocou um in-
cêndio que, embora não tendo feito es-
tragos avultados nas instalações, inu-
tilizou a maior parte do stock. “Ficou 
tudo estragado por causa do fumo”, re-
corda a proprietária, Alice Guedes, que 
tão cedo não esquecerá o choque de ver 
os estragos provocados pelo fogo.

Um acidente destes nunca vem em 
boa altura, mas Alice Guedes não de-
sanimou. A loja ao lado da sua estava 
vazia, pelo que a comerciante mudou 
de instalações, para manter o negócio 
a funcionar. À partida, era uma solu-
ção temporária, mas a disposição mais 
arejada do novo espaço cativou os clien-
tes. “A loja é mais ampla, vê-se melhor, 

oferece mais visibilidade aos produtos”, 
aponta Alice Guedes. Por isso mesmo, o 
espaço temporário acabou por se tornar 
definitivo. 

E a mudança foi um pretexto para 
melhorar a organização. A nova pintura 
dá um ar mais moderno à casa e agora 
os jornais, revistas e outros produtos es-
tão mais bem expostos. Os clientes, que 
se mantiveram fiéis e solidários com a 
loja, gostam das mudanças e elogiam 
a tenacidade desta agente. “Vêm aqui 
pessoas que dizem que no Porto não há 
uma papelaria assim”, orgulha-se Alice 
Guedes. “Está mais airosa, mais bonita”. 
Provando que valeu a pena começar de 
novo.
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FLASH!/tv guiA - HeLLo kitty 
VIAGEM 
Kit de viagem da Hello Kitty. 
INICIO: 23 Junho 
FIM: 14 Julho 
SEGMENTO: Acessórios 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Feminino 
PREÇO:  €9,95 + revista 
ExPOSIÇÃO: Junto às revistas 
Flash! e TV Guia.

CM - BiBLioteCA júLio verne 
Coleção biblioteca Júlio Verne, composta por 30 livros. 
INICIO: 26 Maio 
FIM: 15 Dezembro 
SEGMENTO: Literatura 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO:  €9,95 + jornal, 1º Vol. 
preço promocional €1,95 
ExPOSIÇÃO: Junto ao CM.

Dn/jn - reviStA euro 2012 
Revista com toda a informação sobre 
o Euro 2012. 
INICIO: 31 Maio 
FIM: 15 Julho 
SEGMENTO: Desporto 
PERIODICIDADE: Única 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €3 + jornal 
ExPOSIÇÃO: Junto ao DN e ao JN.

guiA Zen - SAúDe nAturAL 
Novo Guia Zen Energy sobre saúde 
natural. 
 
INICIO: 31 Maio 
SEGMENTO: Saúde e Bem Estar 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,50 
ExPOSIÇÃO: Junto à revista Zen 
Energy.

CArAS - proDutoS De verão 
Produtos de verão da revista Caras. 
INICIO: 20 Junho 
FIM: 6 Julho 
SEGMENTO: Acessórios de moda 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Feminino 
PREÇO:  Chinelos de praia €3,90 
Saco €5,90 - Bolsa €2,90. 
ExPOSIÇÃO: Junto à Caras.

BeSt guiDe - porto e norte 
Guia de viagem bilingue (Português e Inglês) 
sobre a zona norte do país. 
INICIO: 6 Junho 
FIM: 8 Julho 
SEGMENTO: Turismo 
PERIODICIDADE: Única 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO:  €7,50 + jornal 
ExPOSIÇÃO: Junto ao JN e o Jogo.

tv MAiS - proDutoS Be HAppy 
Produtos de verão da revista TV Mais. 
INICIO: 13 Junho 
FIM: 26 Junho 
SEGMENTO: Acessórios de moda 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Feminino 
PREÇO: Chinelos de praia €3,9 kSaco 
de praia XL €5,90 Bolsa €2,90. 
ExPOSIÇÃO: Junto ao JN e o Jogo.

viSão-DiCionário BiLingue 
5 novos livros do Dicionário visual 
bilingue, para os mais novos. 
INICIO: 21 Junho 
FIM: 19 Julho  
SEGMENTO: Livros educativos 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Infantil/Juvenil 
PREÇO: €1,90 
ExPOSIÇÃO: Junto à Visão.

Vá d
e f

érias com a Hello Kitty

Um

 kit c
ompleto a não perder!

Apenas  

€ 9,95 

cada peça

Um

 kit c
ompleto a não perder!

Vá d
e f

érias com a Hello Kitty

coleção kit de viagem

Necessaire
nas bancas a  

23 Junho

Bolsas
nas bancas a  

7 Julho

nas bancas a  
14 Julho

Carteira Saco Viagem
nas bancas a  

30 Junho 

A gata mais famosa do mundo está na Flash!  
Descubra os acessórios de viagem da Hello Kitty:  
um ícone para crianças e adultos, agora para trazer  
consigo em práticos acessórios para colecionar.
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Quem vê caras, vê tudo.
caras.sapo.pt

chinelos
20 junho - € 3,90

saco
27 junho - € 5,90

bolsa
4 julho - € 2,90



Quiosque 50 | 2012

novidades/iniciativas

6

Quiosque 50 | 2012

novidades/iniciativas

FEELINGS 
Alegres bonecos para pendurar nas mochilas, 
telemóveis, porta-chaves, etc. 
Lançamento: 29 Maio 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO Alvo: Infantil/Juvenil 
PREÇO: €1,50 
ExPOSIÇÃO: Junto ao balcão.

INVIzIMALS 
Saquetas com figuras Invizimals. 
 
LANÇAMENTO: 12 Abril 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,99 
ExPOSIÇÃO: Balcão.

MAPA DOURO VINhATEIRO 
Mapa da região do Douro Vinhateiro. 6 versões: 
Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Italiano. 
LANÇAMENTO: 15 Maio 
SEGMENTO: Mapas 
PERIODICIDADE: Anual 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €7,50 
ExPOSIÇÃO: Junto ao balcão.

GOThIC BANDS 
E URBANDS 
Divertidas puseiras para o verão. 
LANÇAMENTO: 29 Maio 
SEGMENTO: Brinquedo/Outro Produto 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil/Juvenil 
PREÇO: €1,00 cada caixinha 
ExPOSIÇÃO: Junto ao balcão.
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INVENIRE 
Revista de Bens Culturais da Igreja. 
 
LANÇAMENTO: 1 Junho 
SEGMENTO: Religião/Arte 
PERIODICIDADE: Semestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €9,00 
ExPOSIÇÃO: Junto às revistas de 
Arte.

POwER RANGERS OPERATION 
OVERDRIVE 
Saquetas com bonecos 3D e cartas dos Power Rangers. 
LANÇAMENTO: 30 Maio 
SEGMENTO: Brinquedo/Outro 
Produto 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil/Juvenil 
PREÇO: €3,00 
ExPOSIÇÃO: Junto ao balcão

DO IT! 
Revista de vendas e 
negociação. 
 
LANÇAMENTO: 16 Maio 
SEGMENTO: Vendas/Marketing 
PERIODICIDADE: Trimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,00 
ExPOSIÇÃO: Junto às revistas de Marketing.

CLUSTER DO MAR 
Revista dedicada exclusivamente às 
questões relacionadas com o mar. 
LANÇAMENTO: 17 Maio 
SEGMENTO: Mar/Negócios 
PERIODICIDADE: Bimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €4,60 
ExPOSIÇÃO: Junto às revistas de 
economia.

trenDy BAnDS 
Saquetas com pulseiras coloridas 
de silicone. 
LANÇAMENTO: 15 Junho 
SEGMENTO: Brinquedo/Outro 
Produto 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil/Juvenil 
PREÇO: €1,50 
ExPOSIÇÃO: Junto ao balcão

MARINAS & DOCAS 
Revista dedicada às infraestruturas náuticas.
 
LANÇAMENTO: 21 Março 
SEGMENTO: Barcos 
PERIODICIDADE: Trimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,80 
ExPOSIÇÃO: Junto ao 
balcão.
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Qual o posicionamento da 
Centaurus no mercado? Que espaço 
pretendem ocupar com o lançamen-
to da Maxim Portugal?

A Maxim Portugal assume-se como 
uma marca, uma forma de viver e pensar 
e destina-se a um target que se caracte-
riza principalmente por homens entre 
os 21 e 45 anos (mas também mulheres), 
urbanos, cosmopolitas, irreverentes e 
cultos e que valorizam um estilo de vida 
sofisticado, divertido e estimulante. 

Queremos proporcionar em todos 
os números conteúdos informativos 
mas sem perder o cariz lúdico e diver-
tido, que incluem produções de moda, 
reportagens, entrevistas, crónicas e sec-
ções fixas em linha com o formato inter-
nacional, embora com algumas adapta-
ções ao mercado português, como por 
exemplo a descoberta e lançamento de 
novas caras, novos talentos nacionais.

O segmento de revistas masculi-
nas tem vários títulos internacionais 
em Portugal. De que forma a Maxim 
se distingue dos seus principais 
concorrentes?

A Maxim pretende transcender as 
páginas e posicionar-se como uma 
marca, uma forma de viver e pensar, 
e é esta a linha de atuação que nos di-
ferencia dos nossos concorrentes di-
retos. Somos uma publicação mensal 
para todas as pessoas de bom gosto e 
divertidas que se identificam com o 
guia de estilo de vida que promovemos, 
adotando uma linha editorial muito 
própria. Nas produções fotográficas 
destacam-se a Produção de Capa com 

uma personalidade feminina de algum 
relevo que ao longo de 10 páginas re-
velará algumas questões mais íntimas 
e pessoais; a Maxim Girl consiste num 
ensaio com uma jovem modelo e uma 
produção fotográfica de Moda, com 
modelos masculinos e femininos, para 
dar a conhecer algumas das melhores 
peças de vestuário e acessórios. Somos 
a única revista masculina em que os 
leitores podem concorrer nos nossos 
passatempos e conhecer as Capas em 
pessoa, ir aos nossos eventos e envol-
ver-se pelo mundo Maxim (mulheres 
lindas, diversão e música muito boa). 
Adicionalmente, continuamos a ser os 
únicos a fazer making of’s de ensaios 

de Capas e Moda. Os vídeos das Capas 
podem ser visualizados cada mês no 
programa 5 Sentidos. Por fim, temos 
os melhores e mais fáceis passatempos 
no nosso segmento, para que a mar-
ca MAXIM esteja acessível a qualquer 
pessoa. 

A nível editorial a Maxim vai con-
tar com duas reportagens por edição, 
do plano social ao económico, do po-
lítico ao cultural, sem nunca esquecer 
o lado bom da vida, com entrevistas 
a algumas das maiores personalida-
des nacionais e internacionais que se 
vão dividir entre a Grande Entrevista 
e o Ícone, duas das mais importantes 
secções da Maxim portuguesa e com 

MAXIM PORTuGAL

“ESTAMOS MUITO OTIMISTAS 
PELO FUTURO DA MAxIM”
A DIFERENCIAÇãO é A CHAVE PARA VINGAR NUM MERCADO COMPETITIVO, DIz A DIRETORA 
DE MARkETING E COMUNICAÇãO DA CENTAURUS, GIOVANNA LOIA. OS EDITORES DA MAxIM 
PORTUGAL ESTãO OTIMISTAS E EMPENHADOS NO RELACIONAMENTO COM OS PONTOS DE VENDA.

A equipa da Centaurus: Inês Valenti, Cátia Palmeiro, Diana Castello Branco, Giovanna Loia e Cláudia Tam.
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crónicas de autores de renome no pa-
norama português.

A nível de secções fixas, a Maxim 
terá a Circus Maximus em que se dará 
a conhecer, entre outros, uma belda-
de emergente no panorama nacional 
ou internacional e ajudará os leitores 
a concretizar as mais variadas acções 
através de um “guia prático para”; a sec-
ção Fashion centra-se nas principais 
tendências de moda; a secção Stuff 
apresentará os melhores e mais recen-
tes gadgets; e a secção Living estará re-
pleta de sugestões de hotéis, restauran-
tes e bebidas.

Que expectativas têm para o suces-
so da Maxim no atual contexto eco-
nómico? O mercado continua a estar 
recetivo aos projetos de qualidade?

Estamos muito atentos ao merca-
do e às tendências que vão moldando 
o comportamento dos leitores. Não 
obstante, e avaliando pela recetivida-
de que o nosso título tem tido desde 
que lançámos o primeiro número em 
final de Janeiro, estamos muito oti-
mistas pelo futuro da Maxim apesar de 
estamos cientes que ainda existe muito 
potencial por explorar.

O recente boom de publicações 
masculinas no mercado português 
demonstra que, mesmo apesar do 
contexto económico e social que o 
país atravessa, há espaço e vontade de 
oferecer entretenimento especializa-
do aos leitores. O segredo do sucesso 
estará na forma como se demarcam da 
concorrência e conseguem conquistar 
a preferência dos leitores. Sabemos que 
ainda temos muito trabalho pela frente 
para consolidar a relação de fidelização 
com os nossos leitores, mas estamos a 
trabalhar arduamente para incremen-
tar o valor da marca Maxim, que é onde 
reside a nossa diferenciação. 

A Centaurus tem investido na 
promoção da revista nos pontos de 
venda. Satisfeitos com a forma como 
os primeiros números estão a ser 
recebidos?

Fazendo uma retrospetiva desde o 
pouco tempo em que estamos no mer-
cado, estamos satisfeitos com a forma 
com a Maxim tem sido recebida pelo 
público. Obviamente que esperamos e 

queremos crescer todos os meses. Num 
momento em que a sociedade atraves-
sa um contexto económico conturba-
do, estamos cientes que gastar €3.50 
num bem lúdico é uma decisão difícil 
de fazer, pelo que valorizamos a prefe-
rência do leitor pela nossa revista. 

A Centaurus aposta muito na ver-
tente promocional nos pontos de ven-
da, pois é um projeto que arrancou há 
pouco tempo e queremos tentar estar o 
mais presentes possível perante o pú-
blico e dizer ao leitor: “Estamos de re-
gresso, compra-me e diverte-te com os 
artigos que realmente são muito bons, 
para não falar das musas inspiradores 
que são as nossas Capas Maxim”.

A Vasp tem feito um trabalho efi-
caz junto dos seus agentes para pro-
mover a Maxim? Os pontos de venda 
estão a responder bem ao novo título 
e às campanhas de promoção?

A Vasp tem contribuído com mui-
to da sua experiência para que esteja-
mos mais próximos dos nossos leito-
res e tem feito todos os esforços junto 
dos seus agentes para a promoção da 
Maxim. No entanto, e porque a nossa 
jornada está longe de estar totalmente 
explorada, estamos a trabalhar juntos 
para consolidar estes esforços e en-
contrar novas formas de alavancar as 
mais-valias no relacionamento Maxim 
– Vasp – Agentes. 

Os pontos de venda mostram-se 
bastante recetivos, estão a ver que so-
mos uma revista diferente e muito 
apelativa para os leitores. Se podem 
melhorar? Sim, mas cabe a nós dar o 
primeiro passo nesse sentido e de edi-
ção para edição, para que os pontos de 
venda acreditem mais no produto que 
vão vender. Estou segura que, se a Vasp 
acreditar tanto na Maxim como nós 
acreditamos no seu bom trabalho de 
divulgação e promoção, vamos ter um 
futuro Maxim.

É importante, nesta fase de lan-
çamento, que a revista esteja bem 
exposta nos pontos de venda? Que 
mensagem gostaria de deixar aos 
agentes da rede Vasp?

São os pontos de venda que fazem a 
ponte de ligação entre a nossa marca e 
os nossos leitores, são eles que “dão a 

cara” por nós e, como tal, a forma como 
a revista se encontra exposta é sempre 
fundamental. Aos agentes da rede Vasp 
gostaríamos de deixar a seguinte men-
sagem: queremos que conheçam a nos-
sa revista tão bem quanto os nossos lei-
tores, que se familiarizem com a marca 
e que acreditem no valor que trazemos 
com a nossa publicação. 

Estamos ainda no início daquilo que 
acreditamos ser uma longa jornada, 
temos ainda muito para crescer e gos-
taríamos que os agentes estivessem tão 
envolvidos no processo quanto possí-
vel. Sem eles, jamais conseguiríamos 
chegar aos nossos leitores e, como tal, 
estamos sempre de portas abertas para 
qualquer ideia, sugestão ou interação 
que desejem ter connosco, que será 
sempre bem-vinda. Os pequenos deta-
lhes podem fazer toda a diferença, bas-
ta um ponto de venda dar mais algu-
ma visibilidade, aconselhar um artigo 
da revista ou escrever para nós a pedir 
que a Maxim aposte mais num tema 
ou numa Capa que tudo pode mudar. 
Acreditem na marca tal como nós, que 
lutamos todos os dias para algo melhor, 
mais divertido, mais sensual e acima de 
tudo mais Maxim.

Giovanna Loia
Diretora de Marketing e Comunicação da Centaurus
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Dar um destaque especial a 
um produto faz muitas vezes a 
diferença na hora de vender. A 

pensar nisso, a Vasp – TMK mobili-
zou 30 pontos de venda espalhados 
pelo país para darem um destaque 
especial à edição desse mês da revista 
Zen. A revista, acompanhada de um 
Guia Especial de Yoga, teve honras de 
exposição nas montras dos pontos de 
venda selecionados. O objetivo – au-
mentar a notoriedade da revista e im-
pulsionar as vendas – foi plenamente 
atingido.

A Brandão e Piano, empresa com 
quatro lojas em centros comerciais da 
Grande Lisboa, foi uma das campeãs 
nas vendas da Zen e do Guia de Yoga. 
“A Zen vende-se bem”, congratula-
-se Conceição Pimenta, da Brandão 
e Piano. A revista já tem, felizmente, 

uma clientela fiel, que conhece o títu-
lo e não passa sem ele. É claro que o 
destaque na montra ajuda a aumentar 
a visibilidade. 

Além de lembrar aos leitores re-
gulares que a nova edição já está nas 
bancas, a campanha serve também 
para levar a marca a quem ainda não 
a conhecia. “Fica mais em destaque”, 
explica Conceição Pimenta. Esse des-
taque faz toda a diferença, sobretudo 
em montras de lojas instaladas em 
locais de grande passagem, como os 
centros comerciais. Afinal de contas, 
ninguém consome aquilo que não 
conhece. Por isso mesmo, mudar a 
montra e expor um produto novo são 
sempre formas eficazes de trazer mais 
gente ao ponto de venda e puxar mais 
pelos produtos. Os leitores – e o negó-
cio! – agradecem.

Colocar um novo título no 
mercado é sempre um desafio – 
mais ainda numa altura de incer-

teza económica. Ciente disso, a nova 
revista masculina Maxim tem aposta-
do desde o seu lançamento em cam-
panhas de visibilidade, com o apoio da 
Vasp – TMK. Uma das últimas inicia-
tivas foi a promoção especial que foi 
dada à terceira edição da revista, que 
saiu em abril.

Para promover a nova edição, a TMK 
selecionou 30 pontos de venda por 
todo o país, que tiveram a Maxim ex-
posta em lugar de destaque nas suas 
montras. A experiência, já feita em edi-
ções anteriores, foi mais uma vez bem 
sucedida. “A montra ajudou bastan-
te a promover a revista”, conta Aldina 
Sousa, da Themas & Phenómenos, uma 

papelaria situada perto da praia, em 
Leça da Palmeira. “As pessoas passam 
e veem, e pelo menos perguntam pela 
revista”, explica esta agente. “Causa 
sempre mais algum interesse”.

Este tipo de visibilidade é especial-
mente importante neste segmento de 
publicação, argumenta outra agen-
te, Conceição Pimenta, da Brandão e 
Piano – uma cadeia com quatro lojas 
em Lisboa. 

A Maxim surgiu num segmento de 
mercado onde já tem alguma concor-
rência, aponta Conceição Pimenta. Por 
isso mesmo, tudo o que seja feito para 
promover a revista é positivo. A exposi-
ção na montra é importante porque dá 
maior visibilidade e cria mais oportu-
nidades para a venda. E isso é sempre 
uma boa notícia.

ZEN
UMA MONTRA MAIS “zEN”

MAXIM
APOSTA NA VISIBILIDADE

Montra da Brandão e Piano na Amadora.

Themas & Phenómenos em Leça da Palmeira.
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Numa altura em que importa 
ir ao encontro dos clientes e criar 
novas formas de contacto com 

os leitores, as parcerias certas podem 
fazer toda a diferença. Que o diga a 

Presspeople, que tem aproveitado a 
realização das feiras temáticas dos hi-
permercados Continente para expor as 
suas revistas. Só na primeira metade 
do ano, títulos da Presspeople como 
a TV & Culinária, Cozinha de Sucesso 
ou Click In Gourmet tiveram honras 
de destaque nas feiras de Páscoa e de 
Vinhos e Enchidos organizadas pela 
rede de hipermercados.

As feiras ocupam sempre espaços 
nobres das lojas Continente, pelo que 
a possibilidade de associar as revistas 
a estes eventos traz mais visibilidade 
e potencia as vendas. “O expositor fica 
numa localização privilegiada”, saúda 
Filipe Junqueira, da Presspeople. “Salta 
mais à vista”. Além disso, as revistas 

associadas a cada feira são expostas 
sem outros títulos à volta, o que lhes 
dá ainda mais destaque, livre de con-
corrência. O resultado: “Há sempre um 
acréscimo de vendas”.

Esta parceria, conta Filipe Junqueira, 
foi uma sugestão da Vasp – TMK e o 
balanço tem sido tão positivo que a 
Presspeople já tem o compromisso de 
participação em todas as feiras temá-
ticas que os hipermercados do grupo 
Sonae vão realizar ao longo do ano. 

Para o editor, a aposta está clara-
mente ganha – a participação nestas 
feiras permite aumentar a notoriedade 
dos seus títulos e facilitar a compra por 
impulso. Nada melhor para contrariar 
a crise.

PRESSPEOPLE
FEIRAS TEMÁTICAS CRIAM 
NOVAS OPORTUNIDADES

Levar alegria até à mesa dos 
portugueses é a proposta da revista 
Flash!, com o seu serviço de porcela-

na Happy Days. Para despertar a aten-
ção dos clientes para este serviço com 
a assinatura da Vista Alegre, a TMK, 
empresa de Trade Marketing da Vasp, 
colocou material promocional em vá-
rios pontos de venda espalhados pelo 
país. Durante um mês, 100 stand-ups 
foram a cara desta iniciativa e, segundo 
Felismina Nunes, gerente do quiosque 
Números Simétricos, em Lisboa, a ação 
não poderia ter corrido melhor. “Os 
clientes aderiram muito bem, entravam 
e perguntavam pelas loiças e o volume 
de vendas aumentou consideravelmen-
te”, conta. 

Localizado na Estrada de Benfica, 
perto do Jardim Zoológico, este pon-
to de venda beneficiou muito com 

esta iniciativa promocional, pelo que 
Felismina Nunes confessa uma gran-
de vontade de repetir este tipo de 
promoções na Números Simétricos. 
Igual sentimento expressa Maria da 
Conceição Pereira.“Gostámos muito de 
ter o material por cá”, refere a gerente 
da Almenara, outro ponto de venda da 
zona de Benfica. 

A promoção deste tipo de iniciativas 
torna-se importante na hora de divulgar 
adequadamente um produto que impli-
ca um maior compromisso logístico por 
parte dos agentes, mas que é frequen-
temente um propulsor do aumento de 
vendas. Em ambos os casos, a presença 
do material promocional foi encarado 
de forma positiva tanto pelos clientes 
como pelos responsáveis dos quiosques, 
dando maior destaque ao serviço Happy 
Days da Revista Flash!.

Adicionalmente à acção de Stand-
ups, a Flash! esteve também destacada 
em 14 hipermercados Continente, com 
acções de ilhas. A presença nos hiper-
mercados é sempre muito bem sucedi-
da e valorizada, pois para além do trafe-
go que estas lojas comportam, a marca 
atinge elevados níveis em termos de 
visibilidade.

FLASH!
DIAS FELIzES COM A PROMOÇÃO

Ilha da Flash! no Continente do Seixal.

Destaque no Continente de Valongo.
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Desde que foi criado, em 1981, 
Super Mário tornou-se uma das 
figuras mais adoradas de várias 

gerações de crianças. Concebida ini-
cialmente como mascote da empresa 
Nintendo, a personagem já foi a estrela 
de mais de 80 videojogos e continua a 
ser um dos heróis animados mais po-
pulares em todo o mundo. Não é por 
isso de admirar o interesse em produ-
tos relacionados com o Super Mário.

A nova coleção de cromos lançada 
entre nós e dedicada a esta persona-
gem incontornável da cultura pop foi 
alvo de destaque nos meses de março e 
abril, em 60 pontos de venda de todo o 
país. Os posters que a Vasp disponibi-
lizou tiveram um enorme impacto, tal 
como conta Fátima Cunha. 

“As crianças ficavam muito ani-
madas com o poster que colocámos 
na entrada do estabelecimento e os 
pais acabavam por vir cá várias ve-
zes para comprar carteirinhas. Tanto 
que esgotámos o material que aqui 
tínhamos!” 

A responsável pelo posto de venda 
MCunha, nos Pinhais da Foz, Porto, 
salienta a importância do material 
promocional para o sucesso de ven-
das desta coleção. “A imagem em 
destaque funcionou perfeitamente”, 
conta Fátima Cunha. 

O chamariz foi eficaz, pelo que o 
balanço não podia ser mais positivo. 
“Este é o tipo de iniciativa que quere-
mos repetir”, garante a agente.

SuPER MARIO
COLEÇÃO FAz SUCESSO

imprensa 8,2 centimos 205x275p.pdf   1   2/2/12   11:56 AM

Super Mario na MCunha em Pinhais da Foz, Porto.

Um lugar de destaque nos 
corredores centrais dos hipermer-
cados Continente serviu para au-

mentar a visibilidade da revista – e im-
pulsionar as vendas.

Foi a segunda vez que a editora Plot 
Content respondeu ao desafio da Vasp 
- TMK para organizar uma ação espe-
cial de promoção da revista Saber Viver. 
Depois do sucesso de uma campanha 
semelhante no ano passado, a Plot não 
perdeu a oportunidade de, durante duas 
semanas, voltar a expor este título nos 
corredores centrais de 14 hipermerca-
dos Continente espalhados pelo país. 

A ação deu uma enorme visibilidade 
à revista e permitiu aos clientes des-
tes hipermercados um contacto mais 
próximo e imediato com a Saber Viver. 
“Ficámos contentes com a visibilidade 
e notoriedade que deu à nossa revista”, 

aponta Ana Rute Sousa, responsável 
pela Distribuição da Plot Content. Os 
números da campanha apontam um 
acréscimo de mais de dois mil exempla-
res nos hipermercados aderentes à ação.

Para além do impacto nas vendas, 
este género de iniciativas são uma boa 
forma de promover a marca. “É sempre 
importante desenvolvermos ações que 
nos ajudem a vender mais e a ter mais 
notoriedade e visibilidade”, diz Ana 
Rute Sousa. Para isso, o apoio da TMK é 
decisivo. “A Vasp deu toda a ajuda pos-
sível e mostrou, como sempre, o seu 
bom profissionalismo”, saúda a respon-
sável da Distribuição da Plot Content. 
A editora vai manter-se atenta a novas 
oportunidades de promoção e assegura 
que esta será uma ação para repetir no 
futuro.

SABER VIVER
PROMOÇÃO ANIMA CONTINENTE

O destaque da revista "Saber Viver", no  
 Continente de Oeiras.
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A ESTAÇÃO DO SUCESSO
O verãO traz uma quebra nas rOtinas – e, cOm ela, OutrOs hábitOs 
DE CONSUMO, OUTROS CLIENTES E NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGóCIO. 
saiba cOmO adaptar-se à estaçãO para garantir O sucessO das suas 
VENDAS.
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Com ou sem férias, o verão é a 
época cuja chegada ansiamos du-
rante todo o ano. O ritmo abran-

da, os dias alegram-se e as pessoas 
animam-se. Aqueles que podem fa-
zem planos de férias; os outros tiram 
o máximo partido dos fins de semana 
ou dos tempos livres para aprovei-
tarem como puderem as delícias da 
praia ou de um passeio pelo campo. 
Os ânimos elevam-se com a chegada 
do sol – sempre um bom pretexto para 
deixarmos para trás algum do pessi-
mismo e procurarmos motivos para 
nos distrairmos.

Tudo isto tem reflexos no negócio. 
No verão, os clientes habituais mu-
dam de poiso, deslocando-se para os 
locais de férias à beira mar ou longe 
das cidades, nas vilas e aldeias onde 
estão as suas raízes familiares. Em 
compensação, surgem os turistas e 
aumenta a procura de outro tipo de 
produtos, mais lúdicos ou mais utili-
tários. Seja como for, a época estival é 
uma oportunidade a ser aproveitada, 
que nos obriga a repensar a aborda-
gem ao negócio. Se a condição para 
o sucesso é sempre estar atento aos 
clientes que temos à nossa frente e ir-
mos ao encontro das suas necessida-
des, a regra não muda com a época do 
ano. O que muda é o perfil de cliente e 

os seus hábitos de consumo. Adaptar-
se a essa realidade fará a diferença en-
tre um verão próspero ou um período 
de estagnação das vendas. E às vezes 
bastam pequenas mudanças para fa-
zer uma grande diferença.

VERÃO NA CIDADE

“Todos os dias temos os títulos bem 
expostos”, conta o gerente do Império 
do Restelo, uma papelaria na zona no-
bre de Lisboa, bem perto dos Jerónimos 
e da área ribeirinha de Belém. Há 55 
anos no negócio, este veterano é co-
nhecido pelos moradores do bairro 
simplesmente como o Sr. Aragão. A 
sua experiência mostra bem o valor de 
expor convenientemente as revistas e 
jornais – uma regra que não tem época 
do ano. Afinal, ninguém compra aqui-
lo que não vê. Na Império do Restelo, 

localizada bem perto de uma escola e 
de um quarteirão de edifícios públicos, 
a exposição e a decoração da montra 
são prioridades quotidianas.

Essa preocupação não desaparece 
com a chegada do verão. O que muda 
é o público e, por isso, as prioridades. 
Com a chegada das férias, a escola es-
vazia-se e muitos dos moradores par-
tem para férias. Mas há outras opor-
tunidades para aproveitar. Em lugar 
dos compradores habituais surgem os 
turistas que vêm à descoberta da uma 
das zonas mais monumentais e turís-
ticas da capital. Por isso mesmo, esta é 
a época em que os títulos estrangeiros 
ganham destaque na montra. “Tendo 
as revistas estrangeiras na montra 
chamamos mais a atenção”, justifica 
o Sr. Aragão. “Temos de ir explorando 
as oportunidades com os clientes que 
vêm de fora”.

Mas o Restelo não deixa de ser um 
bairro residencial, pelo que há ou-
tras fontes de negócio para aprovei-
tar. Durante bastante tempo, a venda 
de artigos de praia era uma aposta do 
Império do Restelo. À medida que 
saíam a caminho da praia, os habi-
tantes locais podiam sempre parar ali 
para comprarem algum acessório que 
estivesse a fazer falta. Mas nos últimos 
anos, o bairro não ficou imune à aber-
tura de lojas de baixo custo cheias de 
artigos fabricados na China. A venda 
deste tipo de acessórios deixou de ser 
apetecível, face à concorrência barata. 

O Sr. Aragão não se atrapalhou. 
Em vez de insistir num produto me-
nos competitivo, a loja focou-se na-
quilo que tem de melhor: a variedade 
de títulos de imprensa. Esses, e o ser-
viço atento e disponível, continuam 
a fazer a diferença, mesmo entre os 
clientes que estão a sair da cidade para 
se instalarem nos areais da Costa de 
Caparica ou da linha de Cascais. “No 
verão vende-se mais um bocadinho”, 
constata. “As pessoas vão para a praia 
e têm mais vagar para ler”. Ter à dispo-
sição – e, mais uma vez, bem expostos 
– os títulos mais procurados é o segre-
do simples para o sucesso. “Melhora as 
vendas”, explica o gerente da Império 
do Restelo. “É preciso ir ao encontro 
dos clientes”.

“TEMOS DE IR 
ExPLORANDO AS 

OPORTUNIDADES COM 
OS CLIENTES QUE VÊM 

DE FORA”
Neves Aragão



17

Quiosque 50 | 2012

dossier
Quiosque 50 | 2012

dossier

VERÃO NA PRAIA

Para os pontos de venda que estão 
mais próximos das zonas balneares, 
o verão, mais do que uma altura de 
abrandamento, é a verdadeira enchen-
te no fluxo de vendas do ano. É nos 
meses estivais que muitos agentes con-
seguem amealhar algumas poupanças 
que ajudam a compor as contas nos 
meses mais parados. Mas para que isso 
aconteça é preciso ter a estratégia certa 
e apostar na proximidade e na qualida-
de do serviço prestado aos clientes. E 
às vezes isso significa sair da loja e ir 
onde estão os leitores.

É isso que faz todos os anos o agen-
te José Domingos, de Vila Praia de 
Âncora. Todos os verões, o seu ponto 
de venda naquela vila minhota desdo-
bra-se para um quiosque na avenida 
marginal. “É encostadinha à praia”, ex-
plica José Domingos. “Isso é uma das 
coisas que nos ajuda no verão”. Ocupar 
um espaço privilegiado, mesmo no 
acesso ao areal, dá uma vantagem 
praticamente imbatível em termos de 
proximidade. “O quiosque é um bom 
ponto de referência”, congratula-se 
este agente.

E é importante aproveitar ao máxi-
mo a oportunidade. Como explica José 
Domingos, Vila Praia de Âncora é uma 
vila relativamente pequena, com perto 
de 7500 habitantes. Durante os meses 
de verão, no entanto, o número de vi-
sitantes pula para os 40 mil. “Temos de 
apostar neste período. Temos de fazer 
como a formiga”, brinca o agente. Para 
isso, não basta a localização. 

É preciso cativar os clientes com 
a variedade de produtos e serviços. 
É precisamente isso que ele faz. E o 
primeiro passo é apostar forte na boa 
exposição dos títulos. “Tudo o que 
é publicação eu tento expor”, conta, 
mesmo que isso obrigue a alguma cria-
tividade na gestão do espaço do quios-
que. Também aqui há um fluxo de 
turistas que merece ser aproveitado. 
Clientes espanhóis, alemães ou fran-
ceses são presenças habituais na vila. 
Por isso mesmo, “uma das coisas que 

se vendem bem são as revistas estran-
geiras”, conta José Domingos.

O resto é garantir uma boa varieda-
de de produtos. Além das publicações, 
não ficam de fora os artigos e acessó-
rios de praia. Para este agente, a lógi-
ca é simples: “Tudo se complementa”, 
explica. “Quanto mais escolha nós dis-
ponibilizarmos, mais os clientes vêm 
cá”. Também por isso, este ano José 
Domingos voltou, à semelhança do 
que aconteceu no ano passado, a apos-
tar no programa de bikes organizado 
pela Vasp. Trata-se de um serviço ino-
vador que disponibiliza aos pontos de 
venda bicicletas equipadas com esca-
parates, o que permite dar uma enor-
me mobilidade ao negócio. A bicicleta 
vai onde os clientes estiverem, estejam 
na chegada ou saída das praias ou nas 
esplanadas da vila. 

Além de criar mais uma oportu-
nidade de venda, dá uma imagem de 
dinamismo e inovação que faz mara-
vilhas para promover o ponto de ven-
da. Afinal, é precisamente isso que se 
pretende: surpreender os clientes com 
um bom serviço e maiores opções de 
escolha.

“TEMOS DE APOSTAR 
NESTE PERIODO. TEMOS DE 
FAzER COMO A FORMIGA.”

José Domingos

O bonito quiosque Copiancora junto à praia em Vila Praia de Âncora.



18

Quiosque 50 | 2012

dossier

VERÃO NO CAMPO

De resto, nos fluxos turísticos, nem 
tudo é praia em Portugal. As regiões do 
interior animam-se também durante o 
verão, com a chegada dos emigrantes 
que voltam à terra para passar as suas 
férias anuais; ou com a visita daqueles 
que vivem nas grandes cidades. Mesmo 
no interior do país, esta animação esti-
val cria oportunidades de negócio que 
importa explorar. Estar presente nas 
zonas mais procuradas, nomeadamen-
te praias fluviais, é sempre uma boa 
aposta. O que é importante é estar dis-
posto a inovar, a sair do ponto de venda 
e ir ter com os clientes.

Essa aposta foi assumida por 
Henrique Silva – e o comerciante de 
Mangualde nunca se arrependeu. 
Desde que foi inaugurada, no verão 
passado, a praia artificial desta vila do 
distrito de Viseu tornou-se um cha-
mariz de visitantes em toda a região. 
A papelaria Adrião viu a oportunida-
de desde a primeira hora e agarrou-a 
com as duas mãos. “Temos dentro da 
praia um espaço reservado para vender 
jornais, revistas, lotaria instantânea, 
bronzeadores, óculos”, explica o geren-
te, Henrique Silva. “E vende-se sempre 
bem”, congratula-se. A aposta de sair 
do centro da vila e ocupar também 
um lugar na atração mais procurada 
da região revelou-se um investimento 

ganhador. “As vendas de jornais au-
mentaram. Todo o negócio aumentou”, 
conta Henrique Silva.

Além do espaço reservado na praia 
artificial, a papelaria Adrião conta tam-
bém com uma bicicleta equipada pela 
Vasp, que circula por este espaço de la-
zer, ao encontro dos clientes. Uma ou 
duas vezes por semana, Henrique Silva 
planeia até tirá-la da praia e fazê-la dar 
umas voltas pela vila. É uma maneira 
de diversificar o negócio, mas é sobre-
tudo um excelente veículo publicitário.

Assegurada a localização e a visi-

bilidade, falta garantir uma escolha 
diversificada e à medida daquilo que 
os clientes procuram. É sempre útil ter 
os jornais do dia à mão, com facilidade. 
Mas além deles, as revistas vendem-
-se sempre bem, já que os veraneantes 
procuram geralmente alguma distra-
ção para os seus momentos de lazer. 
Também por isso, conta o gerente da 
papelaria Adrião, alguns livros ou ca-
dernos de passatempos são produtos 
populares. 
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A bike de verão do Sr. Henrique Silva, na praia 
artificial em Mangualde.

“AS venDAS De jornAiS 
AUMENTARAM. TODO O 
NEGóCIO AUMENTOU”

Henrique Silva
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E depois, claro, existem os produtos 
típicos do verão – os cremes bronzea-
dores, os óculos de sol ou os acessórios 
de praia. São o tipo de coisa que as pes-
soas nem sempre se lembram de trazer 
consigo e que, por isso, é bom encontrar 
à venda. No fundo, explica Henrique 
Silva, trata-se de garantir que os clien-
tes encontram aquilo de que precisam 
– o que, por sua vez, ajuda a assegurar a 
comodidade da famosa praia artificial 
e a chamar ainda mais clientes. “A praia 
está apetrechada para fornecer tudo o 
que as pessoas precisam”, orgulha-se 
este agente.

UM LUGAR AO SOL

É este, precisamente, o segredo: “for- 
necer tudo o que as pessoas precisam”. 
Afinal de contas, no verão elevam-se 
os espíritos e atalham-se os desâni-
mos. As preocupações quotidianas 
atenuam-se um pouco e as pessoas 
estão mais dispostas a consumir. Isto, 

claro, se formos capazes de lhes dar 
aquilo que procuram e fornecer um 
serviço próximo, atento e dinâmico. 
O programa das bikes organizado pela 
Vasp é um bom exemplo de inovação 
bem sucedida. 

Os clientes valorizam não só a pro-
ximidade mas a atenção que lhes é 
dada. De férias, muitas vezes em lo-
cais menos conhecidos, nem sempre 

os leitores sabem onde está o ponto 
de venda mais próximo. Se os agentes 
forem capazes de ir ter com o cliente, 
o resultado é sempre animador. Crises 
à parte, toda a gente gosta de ser “mi-
mada”. Uma boa seleção de produtos, 
a proximidade com os clientes e um 
sorriso fazem a diferença e são as ar-
mas mais poderosas para um verão 
próspero e feliz.
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Susana Gomes, 29 anos, está há 
10 à frente da Papelaria Arte e Vela, 
situada numa das transversais à 

marginal da Nazaré. A empresária di-
vide a gestão deste ponto de venda com 
o marido, Emílio Estrelinha, 42 anos.

Para estes agentes, é vital estar tudo 
preparado para receber os turistas que 
no verão se somam aos habituais clien-
tes da casa. A preocupação principal, 
conta Susana Gomes, é “não fazer espe-
rar os clientes”. Para isso, os empresá-
rios contratam mais duas pessoas du-
rante os três meses de maior afluência 
na loja. 

Outra das estratégias passa por 
montarem uma banca no exterior. 
Assim, os clientes “não são obrigados 
a entrar dentro da loja e muito menos 
a terem que ficar à espera na fila”, ex-
plica a empresária. A exposição das 
publicações é devidamente organiza-
da, sobretudo porque em tempo de 
férias “as revistas cor-de-rosa são as 

mais procuradas”. E para os clientes 
que são fieis a determinadas publica-
ções, Susana Gomes realça que “é pos-
sível fazer reservas, mesmo durante o 
período de Verão”. 

PONTO DE VENDA VERSÁTIL

Durante os meses de praia, a 
Papelaria Arte e Vela tem um horá-
rio mais alargado para poder servir 
o cliente num período em que é ne-
cessário manter a qualidade conquis-
tada durante o resto do ano. Assim, 
a abertura ocorre, tal como no in-
verno, às 7h30, mas o fecho é alarga-
do até às 23h00 (em vez de ser até às 
19h00). Além disso, acrescenta Susana 
Gomes, “são três meses em que nunca 
fechamos as portas”.

Mas os agentes também estão 
preocupados em manter um atendi-
mento personalizado aos clientes ha-
bituais. “São eles que nos compram 

publicações durante todo o ano, logo 
temos de tratá-los com o mesmo ca-
rinho durante os meses em que rece-
bemos os clientes de verão”, esclarece.

Com uma área de 25 metros qua-
drados, a Papelaria Arte e Vela nas-
ceu em 2008, mas antes disso já era 
um ponto de venda. Susana Gomes 
e Emílio Estrelinha agarraram o ne-
gócio com garra e, pouco a pouco, 
foram incrementando cada vez mais 
os serviços prestados. Hoje, a oferta 
é diversificada. Além das publica-
ções, este ponto de venda tem serviço 
de payshop, jogos da Santa Casa da 
Misericórdia e receção de encomen-
das da La Redoute.

O objetivos deste casal de agentes 
é, além de terem uma venda organiza-
da para fidelizar os clientes, “oferecer 
cada vez mais serviços e produtos”, 
garantem. Só assim se garante a vita-
lidade do negócio e a preferência dos 
clientes de sempre.

O VALOR DO ATENDIMENTO
na papelaria arte e vela, O cliente está sempre em primeirO lugar. susana gOmes 

ExPLICA COMO MANTéM ESSA PREOCUPAÇãO
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UMA TABACARIA FLUTUANTE

Esta é uma tabacaria diferen-
te, mais não seja por fazer parte de 
um navio ferry de passageiros que 

faz a ligação regular entre as ilhas da 
Madeira e do Porto Santo. Chama-se 
Tabacaria Lobo Marinho, adoptando 
o nome do próprio navio.

Mas as particularidades deste espa-
ço não se ficam por aqui. Como bem 
evidencia Norberto Sousa, o respon-
sável pelos Serviços de Hotelaria a 
Bordo, este é um ponto de venda que 
regista uma maior afluência nas altu-
ras em que a procura pelo Porto Santo 
como destino de férias é também 
maior, ou seja, no Verão e, por vezes, 
também na Páscoa. 

Para esses períodos, as quantidades 
de jornais e revistas são, desde logo, 
aumentadas, de forma a poder satisfa-
zer, sempre, a procura que se venha a 
registar. Tal como refere Nádia Freitas, 
responsável pelo posto de venda, “o 
historial de negócio que temos com 
os nossos fornecedores de revistas/
jornais ao longo dos anos dá-lhes uma 
noção da rotação dos artigos, tendo 
em conta as entregas e devoluções, 

sendo muitas das vezes um processo 
automático  tanto nas quantidades 
como na diversidade das publicações”.

Mas também aqui a crise tem dei-
xado algumas marcas, pois a difícil 
conjuntura económica tem, também, 
afectado a  operação da Porto Santo 
Line, daí que manter os valores de 
vendas médias dos anos anteriores é 
já um saldo positivo.

Ainda assim, os nossos interlo-
cutores ressalvam: “não somos uma 
empresa  que baixa os braços com as 
adversidades do mercado, antes pelo 
contrário, encontramos nestas al-
turas mais entusiasmo para cativar 
cada vez mais os nossos passageiros e, 
por conseguinte, os clientes da nossa 
tabacaria”.

Quanto a estratégias de venda e de 
marketing adoptadas particularmente 
neste período de Verão, destaque, des-
de logo, para a localização estratégica 
do posto de venda: fica situado no hall 
de entrada do navio, para que assim 
que o passageiro no momento de em-
barque tenha a possibilidade de com-
prar a sua revista ou jornal antes de 

se dirigir ao local onde fará a viagem. 
Além disso, a gama de artigos que 
aqui o cliente encontra foi concebida/
seleccionada a pensar no comodismo 
dos passageiros, de maneira que pos-
sam embarcar com a garantia de que 
encontram a bordo do navio o que 
precisam para fazer uma viagem agra-
dável até à paradisíaca ilha do Porto 
Santo. Nesse sentido, é fundamental 
a implementação de uma boa gestão 
de stocks para que se evite a ruptu-
ra, pois, lembra-nos Nádia Freitas, “o 
passageiro conta sempre connosco e 
nós não podemos defraudar as suas 
expectativas”.

Norberto Sousa não tem dúvidas: 
“fazemos da satisfação dos nossos 
passageiros a nossa bandeira, pro-
curando, sempre, ir ao encontro das 
expectativas criadas pelos mesmos 
quando vêm ter connosco à procura 
do seu destino de férias” e conclui, “a 
nossa Tabacaria é um companheiro de 
viagem”. Quando for ao Porto Santo, 
aproveite as vantagens que a Tabacaria 
Lobo Marinho pode oferecer.
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Situado no miradouro da 
Praia da Rocha, local de passa-
gem obrigatória para quem vai a 

banhos, o Quiosque Três Castelos é, 
por isso mesmo, um daqueles pontos 
de venda que tem obrigatoriamente 
de se preparar para receber os turis-
tas – até porque é o único ponto de 
venda da zona.

A proprietária deste ponto de ven-
da, Luísa Leopoldo, 48 anos, conta 
que desde 2006 o negócio de inverno 
“é fraco, apesar de termos turistas já 
reformados que acabam por passar 
algumas temporadas por aqui”, mas 
no verão é “exatamente o oposto”, 
sobretudo em agosto, que é o mês de 
maior pico de vendas. Desta forma, 
a agente preocupa-se em “manter o 
cliente satisfeito, sobretudo no que 
toca a medidas para diminuir o tem-
po de espera”.

“No verão, contratamos mais duas 
pessoas”, refere a empresária. A partir 
do dia 1 de julho, durante o mês de 
agosto e até 15 de setembro, a equipa 

passa a ter um total de quatro colabo-
radores. E o horário de atendimento 
é mais alargado, ou seja, a loja passa a 
estar aberta das 8h00 às 00h00 (e não 
apenas até às 20h00).

Sobre a forma como organizam o 
espaço nesta época, e tendo em conta 
que se formam pelo menos três filas 
(duas para publicações e uma para os 
jogos da Santa Casa), a agente explica 
que, apesar de algumas publicações 
terem montras de verão, “é colocada 
uma banca de venda exterior, porque 
estamos num dos acessos à praia. Ou 
seja, assim as pessoas passam e podem 
adquirir logo o que desejam”. 

Em suma, neste ponto de venda, as 
vendas aumentam bastante durante os 
meses de verão e é mesmo necessário 
preparar tudo para receber os turis-
tas. “Por dia, e até às 10h00, chegamos 
a vender 250 Correio da Manhã, 150 
Jornal de Notícias, 200 A Bola. Já para 
não falar nas revistas, que chegam a es-
gotar”, diz a agente.

Em 2006, quando se tornou pro-
prietária deste ponto de venda, Luísa 
Leopoldo expandiu o negócio. O press 
center de 60 m2, todo em vidro e com 
três metros de altura, além de vender 
publicações, também comercializa ar-
tigos de tabacaria e de praia.

jAneLA pArA o MAr
A ESCASSOS METROS DA PRAIA, E COM VISTA PRIVILEGIADA SObRE UM DOS AREAIS MAIS 

charmOsOs de pOrtimãO, O quiOsque três castelOs está prOntO para O verãO
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AS ESTRELAS DA SOLIDARIEDADE
grãO a grãO dá-se uma grande ajuda. indiferentes à crise – Ou sensibilizadOs pOr 
ela – Os agentes da vasp sOuberam mais uma vez mObilizar Os seus clientes para 
ajudarem quem mais precisa. O dinheirO angariadO na última campanha árvOre da 
sOlidariedade já está a fazer a diferença!

já sabemos que estes têm sido 
tempos atarefados para as muitas 
organizações de solidariedade so-

cial espalhadas pelo país, que dão to-
dos os dias o melhor de si para ajudar 
quem mais precisa. Mas a conjuntura 
não mente e as necessidades iden-
tificadas estão também a aumentar. 
Este é, em suma, o balanço feito por 
Isabel Jonet, presidente da associação 
Entrajuda, que se dedica a trabalhar 
com instituições sociais de todo o país 
no levantamento das principais neces-
sidades dos seus utentes – e na procura 
de respostas à altura.

O trabalho mais visível da Entrajuda 
está no Banco de Bens Doados. O 
Banco ocupa um enorme armazém em 
Lisboa, nas antigas garagens de um 
bairro social de Alcântara. Por aqui 
passam todos os dias dezenas de ins-
tituições sociais, que vêm buscar todo 
o tipo de materiais doados por pessoas 
ou empresas: desde computadores e 
material de escritório para reforçar a 
capacidade de intervenção das pró-
prias instituições, até roupas, materiais 
de higiene como champôs ou fraldas, 
móveis e todo o tipo de bens e equipa-
mentos que vão direitos para famílias 
carenciadas.

O Banco de Bens Doados da associa-
ção Entrajuda é, desde o primeiro ano, 
o parceiro da Vasp na campanha de 
Natal Árvore da Solidariedade. Todos 
os anos, a Vasp mobiliza os agentes da 
sua rede para venderem as decorações 
de Natal criadas especialmente para 
a campanha e, com isso, angariarem 
fundos para ajudar quem mais pre-
cisa. É um trabalho precioso, porque 
este dinheiro permite comprar ajudas 
técnicas – equipamentos para pessoas 
com mobilidade reduzida que, pela sua 

especificidade técnica, nunca são doa-
dos ao Banco gerido pela Entrajuda. 

No último Natal, o esforço dos 
agentes espalhados pelo país permi-
tiu recolher sete mil euros, que para a 
Entrajuda vieram mesmo na altura cer-
ta. “Este donativo vai permitir comprar 
uma cadeira de rodas adaptada”, con-
tou Isabel Jonet à responsável da TMK, 
Rosalina Festas, durante a cerimónia 
de entrega oficial do cheque da campa-
nha, no final de abril. Foi o final feliz 
para uma história dramática que che-
gara há pouco tempo ao conhecimento 
da Entrajuda, através do Movimento 
Teresiano do Apostolado, uma insti-
tuição de Elvas que acompanha e apoia 
famílias carenciadas: a cadeira adap-
tada era essencial para devolver algu-
ma autonomia a José Mário, um tra-
balhador agrícola de 47 anos tornado 

paraplégico por um grave acidente de 
trabalho, no início deste ano. 

O pior de tudo: o patrão não ti-
nha feito os descontos obrigatórios à 
Segurança Social (uma realidade infe-
lizmente mais comum do que se ima-
gina, e que reflete o problema do traba-
lho precário, muitas vezes à margem da 
lei). Graças à Árvore da Solidariedade, 
foi possível comprar a tão necessária 
cadeira de rodas e acessórios impor-
tantes como uma almofada antiescaras 
para a cadeira, uma cadeira de banho, 
um colchão antiescaras para a cama ar-
ticulada onde José Mário dorme todos 
os dias e um pendural que lhe permite 
levantar-se da cama sem ajuda. Se não 
fosse a mobilização gerada pela cam-
panha da Vasp, não haveria qualquer 
esperança de ajuda para fazer face a 
esta situação tão difícil.

Drª. Isabel Jonet recebe o cheque da VASP entregue pela Drª. Rosalina Festas.
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O APOIO NECESSÁRIO

Felizmente, a Entrajuda recebe cada 
vez mais ofertas e apoios, à medida 
que o impacto do seu trabalho é mais 
divulgado. “O Banco de Bens Doados 
é cada vez mais conhecido por em-
presas e instituições”, congratula-se 
Isabel Jonet, que tem visto aumentar 
o número de doações de equipamen-
tos e bens essenciais. Infelizmente, 
no entanto, o aumento das doações 
trazido pela maior notoriedade da as-
sociação não está a ser suficiente para 
fazer face ao aumento do número de 
solicitações, à medida que cada vez 
mais famílias se veem na contingência 
de pedir ajuda.

Para problemas como o de José 
Mário, então, as respostas são ainda 
mais difíceis. Pessoas com dificulda-
des de mobilidade precisam de res-
postas adequadas, muitas vezes fei-
tas especialmente à medida das suas 
deficiências. É o caso desta cadeira de 
rodas adaptada, que tem especificida-
des únicas para o doente paraplégico 
que dela beneficia. São equipamentos 
caros, cujo custo chega a atingir os mi-
lhares de euros. 

Mesmo ajudas mais simples, como 
um andarilho ou uma cama articula-
da, têm de ser compradas – porque, 

se a Entrajuda recebe com frequência 
móveis ou material informático de 
empresas que já não precisam dele, 
ajudas técnicas deste tipo nunca são 
oferecidas, simplesmente porque não 
são coisas que sejam utilizáveis em 
segunda mão. “Iniciativas como esta 
da Vasp acabam por nos permitir tam-
bém saber que podemos dar respos-
ta a necessidades muito específicas”, 
saúda Isabel Jonet. Aliás, quando uma 
instituição recorre ao Banco de Bens 
Doados à procura de equipamentos 
de apoio a pessoas com mobilidade 
reduzida, a resposta é quase sempre 
esperar pelos resultados da campa-
nha Árvore da Solidariedade, porque 
é este o recurso que permite comprar 
as ajudas necessárias.

UMA ÁRVORE COM BONS 
FRUTOS

É assim que, ao receber o che-
que com os frutos da campanha, a 
Entrajuda já sabe sempre o que vai fa-
zer com o dinheiro angariado pela rede 
Vasp. Este ano, além de comprar esta 
cadeira articulada (um equipamento 
complexo no valor de alguns milhares 
de euros), o esforço de pontos de ven-
da e clientes vai permitir comprar al-
gumas dezenas de andarilhos e outras 

ajudas técnicas. Para quem beneficia 
deste apoio, estes equipamentos sim-
ples são muitas vezes a diferença entre 
conseguir mover-se com um mínimo 
de autonomia, ou ficar confinado à 
cama, sem conseguir mexer-se. O im-
pacto na qualidade de vida de quem 
recebe estas ajudas é como a diferença 
da noite para o dia!

A campanha permite à Entrajuda 
respirar de alívio. O facto de ser uma 
iniciativa regular, que acontece pon-
tualmente todos os anos, garante res-
postas solidárias que, de outro modo, 
seriam impossíveis. “As pessoas já 
estão habituadas a esta campanha 
da Árvore da Solidariedade”, aponta 
a presidente da associação. E isso é 
importante. Para as instituições so-
ciais, permite manter viva a esperança 
de um apoio necessário a quem mais 
precisa. Para os agentes da Vasp – e 
para os clientes fiéis que todos os anos 
dão o seu apoio generoso –, é a regu-
laridade da campanha que assegura 
a credibilidade da iniciativa. É possí-
vel, ano após ano, ver o impacto que 
a Árvore da Solidariedade já teve na 
vida de muitas dezenas de beneficiá-
rios. “As pessoas já sabem que podem 
contar com esta campanha”, explica 
Isabel Jonet. “Esta regularidade gera 
confiança”.

Confiança é, de resto, um valor cada 
vez mais necessário. Com o impacto 
da crise a apertar e as dificuldades das 
instituições sociais a crescer, é cada 
vez mais importante poder contar-se 
com o apoio de instituições como a 
Entrajuda. Criada precisamente para 
capacitar as milhares de organiza-
ções sociais que estão no terreno por 
todo o país, a Entrajuda oferece pro-
gramas de formação para gestores de 
organizações não lucrativas, assegu-
ra a ligação ao mundo empresarial – 
que tem tantas vezes um contributo 
importante a dar – e gere o Banco de 
Bens Doados, onde se faz a ponte en-
tre quem quer dar e quem precisa de 
receber bens essenciais. Para Isabel 
Jonet, é importante ver que a situação 
económica tem aguçado a generosida-
de e disponibilidade dos portugueses. 
Hoje, mais do que nunca, é a altura de 
darmos as mãos pelas boas causas.

O Sr. José Mário junto da sua família.
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Mais uma vez, a FIL no Parque 
das Nações, em Lisboa, foi o 
palco para a edição deste ano da 

Papergift, a feira profissional de pape-
laria, material de escritório e produtos 
didáticos. Durante quatro dias, em tor-
no do último fim de semana de março, 
a feira aliou-se à ProDigit@l, uma feira 
dedicada às novas tecnologias de in-
formação. A aliança fez todo o sentido, 
já que as duas áreas têm cada vez mais 
pontos de contacto entre si. A Vasp, 
que foi um dos parceiros do evento e 
esteve presente com um stand muito 
visitado, aproveitou a oportunidade 
para apontar os caminhos da inovação.

“Apesar do ano de 2012 estar a ser 
um ano pleno de dificuldades para a 

maioria dos negócios, a afluência à fei-
ra foi bastante elevada, tendo o número 
de visitas ao nosso stand ultrapassado 
em muito as nossas expectativas ini-
ciais”, regista com agrado Pedro Pinho, 
que assegurou a representação da Vasp 
na Papergift. “Para tal contribuiu o 
facto de termos montado o nosso es-
paço com base num novo conceito de 
loja que queremos implementar e que 
registou grande interesse da parte dos 
nossos agentes”, explica. Reproduzindo 
um protótipo de loja moderna e dinâ-
mica, o stand da Vasp permitiu exibir 
as mais inovadoras soluções da empre-
sa. “Foi possível aos nossos agentes vi-
sualizar os vários componentes do con-
ceito Kios, desde a “in-store” TV (Kios 

TV), passando pelo sistema de gestão 
informatizada da loja (Kios Kube) e 
serviços de pagamentos (Kios Pay), até 
ao novo conceito de exposição (Kios 
Store). Para além da visualização do 
conceito, os agentes tiveram também 
oportunidade de assistir a demonstra-
ções, podendo desta forma esclarecer 
quaisquer dúvidas e elaborar suges-
tões”, explica Pedro Pinho.

Para a Vasp, além de mostrar so-
luções, o contacto com os agentes é o 
ponto forte da Papergift. Este ano, em 
apenas quatro dias, foram feitos mais 
de 300 contactos – um verdadeiro su-
cesso. “É sempre uma experiência mui-
to enriquecedora a troca de conheci-
mentos num ambiente de feira como é 

PAPERGIFT
PONTO DE ENCONTRO PARA A 
INOVAÇÃO
a feira papergift, que decOrreu nO final de marçO, fOi este anO dedicada à inOvaçãO. 
para a vasp, fOi uma fOrma de mOstrar cOmO Os pOntOs de venda pOdem adaptar-se 
COM SUCESSO A UM NEGóCIO EM MUDANÇA.
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o da Papergift”, conta o responsável da 
Vasp. “É bom não esquecer que é a rede 
de agentes que lida diretamente com 
o consumidor final, o que lhes permi-
te ter um conhecimento muito rápido 
das últimas novidades e tendências do 
mercado. Pela nossa parte, estamos 
sempre interessados em ouvir ideias 
que nos permitam inovar e, ao mesmo 
tempo, criar valor que contribua para a 
sustentabilidade da nossa rede”.

kioS ACADeMy

Uma das novidades mais bem re-
cebidas foi o lançamento da Kios 
Academy. Trata-se de uma nova aposta 
na formação dos agentes, que vai focar 
questões chave da gestão de um ponto 
de venda, como o controlo dos stocks, 
a dinamização do espaço e oportuni-
dades para criar vantagens competiti-
vas e diferenciadoras para o agente. O 
interesse foi tanto que a primeira ação 
de formação ficou praticamente esgo-
tada com as inscrições recolhidas em 
apenas quatro dias de feira. “Os nos-
sos agentes estão cada vez mais cons-
cientes da necessidade de investirem 
na modernização do negócio e na for-
mação como formas de assegurarem a 
sua sustentabilidade futura”, aponta 
Pedro Pinho com satisfação.

Outra novidade que deu que falar 
foi o serviço Kios Pay, um sistema ino-
vador de pagamentos que está a ser 
desenvolvido pela Vasp. Como explica 

Pedro Pinho, que é também responsá-
vel pela área de sistemas de informa-
ção da empresa, o Kios Pay já permite 
hoje fazer o carregamento de telemó-
veis e pagar faturas de operadores de 
telecomunicações. A solução, integra-
da num leque cada vez maior de ser-
viços Kios, estará pronta a ser comer-
cializada em breve. Tudo para facilitar 
a vida aos pontos de venda e ajudar a 
dinamizar o seu negócio. “A adesão 
dos agentes ao conceito Kios em todas 
as suas vertentes tem superado larga-
mente as nossas expectativas”, congra-
tula-se Pedro Pinho. 

Este ano, para envolver ainda mais 
os visitantes da Papergift, a Vasp di-
namizou dois passatempos, um para 
os agentes que já são clientes do Kios 
Kube (a solução de informatização dos 
pontos de venda) e outro para clien-
tes potenciais. “O resultado foi uma 
afluência ainda maior do que a tida 
no ano passado”, registou o responsá-
vel da Vasp. Isso deve-se sem dúvida 
ao interesse cada vez maior que o Kios 
Kube desperta. 

Para os agentes, a existência de 
uma solução completa, “chave na 
mão”, para a informatização do ponto 
de venda, permite responder de uma 
só vez aos grandes desafios do negó-
cio. A ligação direta à Vasp, a criação 
automática de produtos, o registo e 
conferência de guias de entrada com 
geração automática de guias de que-
bras, a gestão de artigos e semanas de 

recolha, com sugestão de devoluções a 
efetuar e mapas de comparação entre 
guia, devoluções e faturas são apenas 
algumas das funcionalidades que vêm 
mudar por completo a forma como o 
ponto de venda é gerido, facilitando 
procedimentos e eliminando riscos 
de erro. “É de realçar que, desde que 
iniciámos a distribuição de imprensa 
estrangeira, as vantagens do sistema 
nesta matéria são ainda mais eviden-
tes, pelo que o número de pedidos de 
adesão tem crescido exponencialmen-
te”, regista Pedro Pinho.

O negócio da imprensa e da pape-
laria está a viver mudanças aceleradas, 
mas mais do que lamentar os novos 
tempos, é preciso adaptarmos-nos. 
Felizmente, hoje as tecnologias não 
precisam de ser um concorrente; po-
dem ser um aliado. Foi isso que a Vasp 
demonstrou na edição deste ano da 
Papergift, com um interesse crescen-
te por parte dos agentes. Soluções de 
gestão, de comunicação, de formação 
e dinamização dos produtos e serviços 
mostram que continua a haver muitas 
oportunidades para explorar. E o con-
ceito Kios continua a crescer e a inovar 
para garantir que o futuro se mante-
nha risonho.

Luís Antunes da DSI da VASP, na entrega do HP Slate II ao Sr. Miguel Flores da Presseloja, Coina.

Helena Santos de Algés, vencedora de um portátil 
HP Probook 4530c, pela sua frase na Papergift.



Quiosque 50 | 2012

catálogo

PU
B

* VALORES S/ IVA

Código Vasp 13150 
Contactos Vasp: Tel. 214 337 001 / Fax. 214 323 681 / Linha Azul 808 206 545

Campanha válida de 07 de Maio a 15 de Junho e limitada ao stock existente.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Monofolha A4 VASP 4 aniversario_2 vasp.pdf   1   11-06-2012   17:55:19



29

Quiosque 50 | 2012

catálogo
Quiosque 50 | 2012

catálogo

Todos os valores estão sujeitos a atualizações e IVA à taxa em vigor

CARTõES TELEFóNICOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

AR Telecom
5000 Euro Mega Card 5€ x 5 16,26 € 23% 5
5070 Euro Card Gold 5€ x 5 16,26 € 23% 5

Ivete Sangalo
4630 Cartão Ivete Sangalo 32,52 € 23% 10

Mundi Brasil
3419 Mundi Brasil 5€ 32,52 € 23% 10
3420 Hiperminutos 5€ 32,52 € 23% 10
3421 unic 5€ 32,52 € 23% 10

ONI
3433 Onicard 5 65,04 € 23% 20
3500 Cartão Leste 65,04 € 23% 20
5520 Brasil Card €5 x 10 32,52 € 23% 10

Optimus
13147 Cartão Mundo (Móvel) 10 + 6 + Telem Oferta 64,39 € 23% 10
13042 Mundo Fixo 5,69 € 23% 1
13031 Mini Kanguru E1550 Branca 12,94 € 23% 1
13032 Cartão Kanguru Inside 1GB Env 9,69 € 23% 1
13090 Cartão POP VF €5 16,26 € 23% 5
13150  Cartão TAG 13,01€ 23% 5

PT
1266 Hello Portugal 32,52 € 23% 10
1269 PT Card 5€ (Pack 10) 32,52 € 23% 10
13135 PT Card 3€ (Pack 10) 19,51 € 23% 10
3673 Hello Brasil 32,52 € 23% 10
3674 Hello Leste 32,52 € 23% 10
3675 Hello Palop`s 32,52 € 23% 10
3801 Hello Brasil 10€ 65,04 € 23% 10
3807 Easytalk 32,52 € 23% 10
3854 PT Card 10€ 163,60 € 23% 25

uzo
3511 Cartão uZO 10€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
5766 uZO Huawei E1550 (Banda Larga) 21,88 € 23% 1
13136 Cartão uZO 5 + 2 vale oferta 16,26 € 23% 5
13306 15 Cartões uZO + 15 Oferta + Nokia C1 Oferta 48,78 € 23 15
Vodafone
13017 Vodafone Directo Internacional €5 x 4 13,01 € 23% 4
5201 Vodafone Directo  5€ x 4 13,01 € 23% 4

Cartão Leste, €65,04 (pack 20)
OniCard 5, €65,04 (pack 20)

Cartão TAG, €13,01 (pack 5) 
Cartão POP €5, €16,26 (pack 5)

Cartão hello Brasil €5  
 €32,52 (pack 10)

Cartão Uzo 10€ 
€16,26 (pack 5)

CATÁLOGO 
DE  PRODUTOS  
NÃO EDITORIAIS

ARTIGOS DE hIGIENE
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

Renova
3201	 L.Bolso	RNV	Sensitive		 4,56	€	 23%	 60
3190 Toalhetes Refrescantes Aqua 21,30 € 6% 24

Toalhetes refrescantes Aqua 
€21,30 

* VALORES S/ IVA

Código Vasp 13150 
Contactos Vasp: Tel. 214 337 001 / Fax. 214 323 681 / Linha Azul 808 206 545

Campanha válida de 07 de Maio a 15 de Junho e limitada ao stock existente.
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PASTILhAS ELÁSTICAS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
4430 Bubblicious Morango 2,68 € 23% 100
4436 Bubblicious Menta 2,68 € 23% 100
4443 Bubblicious Magic fruit 2,68 € 23% 100
4457 Bubblicious Boca Azul 2,68 € 23% 100
4458 Trident Fruit Esfera Morango 13,98 € 23% 6
4460 Trident Fresh Esfera Spearmint 13,98 € 23% 6
4461 Trident Fresh  Esfera Peppermint 13,98 € 23% 6
4498 Trident Fruit Morango 9,36 € 23% 24
4499 Trident Fruit Silvestres 9,36 € 23% 24
4500 Trident Fresh Spearmint 9,36 € 23% 24
4501 Trident Fresh Peppermint 9,36 € 23% 24
4542 Chiclets Fire  7,70 € 23% 14
4554 Chiclets Ice Crush 7,70 € 23% 14
4556 Chiclets Ice Spearmint 7,70 € 23% 14
13304 Chiclets "Push Box" Morango 5,84 € 23 16
13305 Chiclets "Push Box" Spearmint 5,84 € 23 16
4573 Trident Senses Rainforest mint 9,60 € 23% 12
4599 Trident Senses Watermelon Sunrise 9,60 € 23% 12
4600 Trident Senses Strawberry Passion 9,60 € 23% 12
4615 Trident Senses Tropical Mix 9,60 € 23% 12
4767 Trident Senses Mint Mystery 9,60 € 23% 12
4768 Trident Senses Lemon Mystery 9,60 € 23% 12
5146 Trident Senses Mega Mystery 9,60 € 23% 12
5219 Bubbaloo Magic Balls x 50 2,75 € 23% 50
5239 Bubbaloo Magic Balls Bag 5,40 € 23% 12
5254 Trident Fresh & Clean Eucalyptus 8,96 € 23% 16
5270 Trident Fresh & Clean Mint Green 8,96 € 23% 16
7171 Bubblicious Limão e Cereja Preta 2,68 € 23% 100
13025 Chiclets Cool Midnight Mint 7,70 € 23% 14
13039 Bubblicious Marshmallow 2,68 € 23% 100
13040 Trident Twist Watermelon 8,96 € 23% 16
13041 Trident Twist Strawberry 8,96 € 23% 16
13121 Trident Senses Neon Fu 9,60 € 23% 12
13184	 Pastilhas	Clix	3D	-	Display	 20,40	€	 23%	 1
13185	 Pastilhas	Clix	3D	Morango	 4,08	€	 23%	 12
13186	 Pastilhas	Clix	3D	Menta	 4,08	€	 23%	 12
13187	 Pastilhas	Clix	3D	Melancia	 4,08	€	 23%	 12
13188	 Pastilhas	Clix	3D	Hortelã	Pimenta	 4,08	€	 23%	 12
13189	 Pastilhas	Clix	3D	Tropical	 4,08	€	 23%	 12
13190	 Pastilhas	Gorila	Menta	 3,05	€	 23%	 100
13191	 Pastilhas	Gorila	Tutti	Frutti	 3,05	€	 23%	 100
13192	 Pastilhas	Gorila	Morango	 3,05	€	 23%	 100
13193	 Pastilhas	Gorila	Cola	Limão	 3,05	€	 23%	 100
13194	 Pastilhas	Gorila	Tropi	Cool	 3,05	€	 23%	 100
13195	 Pastilhas	Gorila	Banana	 3,05	€	 23%	 100
13196	 Pastilhas	Gorila	Maracujá	 3,05	€	 23%	 100
13197	 Pastilhas	Gorila	Laranja	 3,05	€	 23%	 100

Gorila vários sabores 
€3,05 (unidade)

Display Clix 3D  
€20,04 (unidade)

Chiclets "Push Box" 
Morango e Spearmint 
€5,84 (unidade)

NOVIDADE

DOCES E REBUÇADOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
2978 Chupa Disney Mix Sabores 10,50 € 23% 100
2979 Chupa Disney Fizzy Morango 11,00 € 23% 100
4335 Halls Vita - C  s/Açucar Morango 10,40 € 23% 20
4337 Halls Vita - C  Citricos 10,40 € 23% 20
4388 Halls Mel e Limão 10,40 € 23% 20
4411 Halls Mentol/Eucalipto 10,40 € 23% 20
5987 Halls Harmony S/A Morango 9,15 € 23% 20
6875 Halls Harmony S/A Limão 9,15 € 23% 20
13182 Caramelos Penha - Fruta 5,15 € 23% 1 Kg
13183 Caramelos Penha - Leite 5,49 € 23% 1 Kg

Caramelos Penha Fruta - €5,15
Caramelos Penha Leite - €5,49

NOVIDADE
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ARTIGOS DE FUMADOR
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

Bic
13156	 Isqueiros	Bic	Lisos	J26	Maxi	+	Cx	Papel	Mascotte	Oferta	22,99	€	 23%	 50
3454 Isqueiros Bic Lisos J25 Mini 20,30 € 23% 50
13152	 2	Cxs	Isq	BIC	Lisos	J25	Mini	+	Cx	Papel	Mascotte	Oferta	 40,60	€	 23%	 50 

António Borges
13005 Dark Horse - Caixa Filtros 6mm 14,50 € 23% 34
13006 Dark Horse - Caixa Filtros 8mm 14,50 € 23% 30
13007 Dark Horse - Tubos (Caixa 100) 0,46 € 23% 1
13008 Dark Horse - Tubos (Caixa 350) 1,40 € 23% 1
13009 Dark Horse - Tubos (Caixa 500) 2,05 € 23% 1
13010 Dark Horse - Maq Tubos 3,95 € 23% 1
13011 Máquina Roller Box (exp 8) 20,00 € 23% 8
13012 Smoking nº8 RED (50 livros) 16,75 € 23% 50
13013 Smoking nº8 BLuE (50 livros) 16,75 € 23% 50
13014 Smoking Arroz (100 livros) 36,95 € 23% 100
13015 Smoking De Luxe (100 livros) 45,75 € 23% 100
13016 Smoking KS De Luxe (50 livros) 23,75 € 23% 50

Máq. Tubos, €3,95 
Caixa Filtros 6mm, €14,50

Tubos (Caixa 500) 
€2,05 

CAMPANhA

PILhAS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

Fuji
4875 Pilha Alcalina LR03 Blister (4bat) 12,27 € 23% 12
4876 Pilha Alcalina LR06 Blister (4bat) 12,00 € 23% 12
4877 Pilha Alcalina LR14 Blister (2bat) 15,79 € 23% 12
4911 Pilha Alcalina LR20 Blister (2bat) 22,61 € 23% 12
4912 Pilha Alcalina 6LR61 Blister (1bat) 16,46 € 23% 12

Sony
3005 Pilha Alcalina LR03(mini) 31,02 € 23% 20
3006 Pilha Alcalina LR06(peq) 31,62 € 23% 20
3007 Pilha Alcalina LR14(med) 16,04 € 23% 10
3008 Pilha Alcalina LR20(gr) 23,32 € 23% 10
3009 Pilha Alcalina LR61(bat) 18,38 € 23% 10
3010 Pilha Alcalina LR23A 6,65 € 23% 10
3011 Pilha Stamina LR3(mini) 50,19 € 23% 20
3012 Pilha Stamina LR06(peq) 47,86 € 23% 20
3013 Pilha Stamina LR14(med) 29,22 € 23% 10
3014 Pilha Stamina LR20(gr) 28,68 € 23% 10
3043 Pilha CR/123A(Auto) 32,29 € 23% 10
3992	 Pilha	Lítio	tipo	moeda	(mAH	90,0)	 7,75	€	 23%	 10
3993	 Pilha	Lítio	tipo	moeda	(mAH	120,0)	 7,75	€	 23%	 10
3994	 Pilha	Lítio	tipo	moeda	(mAH	220,0)	 7,75	€	 23%	 10
13137 Pilha Alcalina LR03  oferta +2 pilhas p/ blister 9,31 € 23% 6
13138 Pilha Alcalina LR06  oferta +2 pilhas p/ blister 9,49 € 23% 6
13139 Acumuladores HR6 oferta cx pilhas salinas 36,32 € 23% 10
13140 Acumuladores HR03 oferta cx pilhas salinas 34,87 € 23% 10
13143 Carreg.+2 Acumul. HR03 oferta cx pilhas salinas 59,57 € 23% 10

OUTROS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

Cod2id Tecnologias
800 Rolos Papel Térmico KK (Star) 5,00 € 23% 10

Pilhas alcalinas LR03 Fuji 
€1,0225 (unidade)

Acumulador Sony hR06, €36,32
Acumulador Sony hR03, €34,87

Caixa de 10 blisters  
+ oferta 1 caixa pilhas salinas
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AQuI VAI ENCONTRAR

FANTÁSTICAS  
PROMOÇõES

E DESCONTOS EXCLuSIVOS PARA CLIENTES VASP

As soluções de seguro mencionadas são da 
Zurich Insurance  plc – Sucursal em Portugal 
e comercializadas através da Zuritel.
A Zuritel é um serviço da Zurich Insurance  
plc – Sucursal em Portugal .
Esta comunicação não dispensa a consulta 
pré-contratual e contratual legalmente 
exigida.

SEGURAMENTE 
BEM PROTEGIDO!

Os	 preços	 praticados	 conside-
ram um desconto de 50% face 
ao preço tabelado:

•	Na negociação de crédito pes-
soal ou crédito consolidado s/
hipoteca -50€ sobre o preço 
de tabela;

•	Na negociação de crédito au-
tomóvel ou habitação -50€ 
(independentemente do valor 
do processo)

•	Só serão cobrados honorários 
em	caso	de	poupança	efetiva.

Contacto: 210 480 765

SOLUÇõES
FINANCEIRAS

Expositores para todas as  
publicações ficarem organiza-
das e bem  segmentadas

•	Expositores revistas  
parede simples  
€20,30  
(IVA à taxa em vigor) 
Cód. VASP: 3662
•	Expositores jornais 

parede simples €20,80  
(IVA à taxa em vigor) 
Cód. VASP: 3663
•	Expositores revistas  

parede duplos  
€43,10  
(IVA à taxa em vigor)  
Cód. VASP: 3660
•	Expositores jornais  

parede duplos  
€41,50  
(IVA à taxa em vigor) 
Cód. VASP: 3661

Contactos: 
Tel.: 214 337 001 
E-mail:  
contactcenter@vasp.pt

20%
DESCONTO

ExPOSITORES PARA SI



M O B I L I Á R I O 
C O M E R C I A L

•	Ligue	grátis	808 20 32 69 

•	Contacte por e-mail  
decorshop@mail.telepac.pt 

•	 Informe-se das condições espe-
ciais para cliente PayShop VASP
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INFORMATIzAÇÃO 
DO SEU PONTO DE VENDA

Sistema informático inovador

•	O futuro no seu ponto de venda
•	A única solução com ligação à 

VASP
•	A	partir	de	€14,57	por	semana	

(+IVA)

Contactos:
Tel.: 214 337 026
E-mail: kioskube@vasp.pt

RECEBA E DEVOLVA AS SUAS 
PUBLICAÇõES EM SEGURANÇA  
COM A CAIxA VASP PARA 
PUBLICAÇõES
150€ (+ IVA).

Contactos: 
Tel.: 214 337 001
E-mail: contactcenter@vasp.pt

Características
•	Contrução robusta em metal
•	 Ideal para exterior
•	Altura – 100 cm
•	Largura – 80 cm
•	Comprimento – 60 cm

PUBLICAÇõES 
BEM PROTEGIDAS!

•	Orçamentos	grátis
•	Crédito até 5 anos e com 0% juros 

até 2 anos

Avenida Santos Dumont, 47 A 
1050-201 Lisboa 
Tels. 21 797 9115 / 21 761 5200 
www.iralsul.pt 
iralsul@iralsul.pt 15%

DESCONTO

E Q U I P A M E N T O 
pA r A  L o j A S
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Tudo por si e para si
Cantinho do anúnCio
Este é o espaço que a quiosque reserva para todos os agentes. A página que anuncia oportunidades 
como vendas, compras, trespasses, alugueres, trocas, ofertas, empregos e outros. Um serviço 
gratuito, que aposta na divulgação de bons negócios entre as pessoas do mundo vasp.

 COMO  
ENVIAR O SEu 
CLASSIFICADO 

GRATuITO
Para anunciar gratuitamente 

poderá remeter o seu 
anúncio através do endereço 

classificados@vasp.pt 
para a morada MLP-Quinta 

do Grajal, Venda Seca 
2739-511 Agualva-Cacém, ou 

pelo fax 808 206 133 e  
telefone 21 433 7066.

CEDÊNCIA

DE QUOTAS
TRESPASSE

ALUGUER
V E N D A

CEDÊNCIA

DE QUOTAS
TRESPASSE

ALUGUER
V E N D A

CEDÊNCIA

DE QUOTAS
TRESPASSE

ALUGUER
V E N D A

Papelaria/Tabacaria situada na Quinta do Conde com 20 anos de existência, localizada em 
zona	de	escolas	e	comércio,	com	boa	faturação,	renda	antiga,	clientes	fixos,	com	serviço	
payshop	e	posto	ctt.	Deixo	todo	o	recheio	da	papelaria.	
Motivo	ida	para	o	estrangeiro.
CONTACTO: 917 297 466

Cede-se quotas de empresa com loja bem situada na zona de Cascais com jogos santa casa e 
serviços	de	ctt. 
Falar com sr. Joaquim.
CONTACTO: 968 774 468

Cede-se	quotas	de	empresa	com	loja	bem	situada,	informatizada,	com	boa	afluência	de	clientes.
Falar com D. Anabela.
CONTACTO: 963 199 971

Cedo quotas de papelaria/tabacaria em funcionamento com jogos Santa Casa, bem situada em 
Lisboa junto a duas escolas. O estabelecimento tem uma boa área e está bem equipado com 
mobiliário em madeira, expositores, fotocopiadora, telefone com fax e mercadoria existente.
CONTACTO: anapaula.ampfs@gmail.com

Papelaria/tabacaria bem localizada e com boa clientela 
na zona do Estoril, com Jogos Santa Casa da Misericórdia. 
Faturação de Euromilhões e Totoloto. 
Falar com Paula Castro.
CONTACTO: 919 827 401

Papelaria/tabacaria na Parede, 14 anos no local, boa clientela
com mobiliario (balcão, montras), fotocopiadora, produtos 
de	perfumaria,	brinquedos,	produtos	da	hello	kitty	etc.
Motivo	ida	para	o	estrangeiro.
CONTACTO: 914 247 575 / rosegomes1@hotmail.com

Vende-se papelaria em Sesimbra, bem localizada e com 
Jogos Santa Casa da Misericórdia. A loja é disponibilizada 
com todo o recheio incluído e tem muita clientela. Vende-
se	também	moradia	isolada,	na	zona	do	Meco.	Motivo	de	
venda:	retirada	do	país.	Falar	com	Philip	Matos.
Contacto: 969 775 099
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