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editorial

Foi este o título de um arti-
go recentemente publicado no 
Financial Times e escrito por 

Tyler Brûlé – editor chefe da revista 
Monocle.

Nesse artigo, o autor defende que 
o mercado das publicações pouco 
evoluiu nos últimos anos e que a 
maioria dos títulos existentes denota 
uma enorme falta de diferenciação. 
No entanto, a razão pela qual vos 
chamo a atenção para este artigo é 
uma referência final aos pontos de 
venda de publicações na qual o autor 
critica a sua "desfocalização" do seu 
negócio principal – disponibilizar 
todos os dias aos leitores algo novo 
para lerem. 

Apesar de compreender o ponto 
de vista do autor, não posso concor-
dar totalmente com ele. No curto 
prazo, não se perspectivam grandes 
alterações à tendência de queda do 
mercado das publicações. Assumir 
que os pontos de venda irão subsis-
tir apenas vendendo publicações é 
uma verdadeira utopia. A questão 
que verdadeiramente me preocupa é 
a sustentabilidade da actual rede de 
venda de publicações.

 Neste enquadramento, a Vasp 
tem vindo a reflectir sobre como de-
verá ser “o ponto de venda do futuro”. 

Tal reflecção levou-nos ao desenvol-
vimento do conceito “Kios Store” 
– um ponto de venda moderno, 
prestando um serviço de excelência 
e oferecendo produtos e serviços de 
conveniência, cultura e lazer. 

Como sabem, algumas vertentes 
deste conceito já se encontram dis-
poníveis, estando para breve o anún-
cio de novas vertentes. Mas para que 
o “Kios Store” funcione, é necessário 
que as pessoas que trabalham nos 
pontos de venda entendam o concei-
to e o saibam implementar. 

A formação à medida desenvolvi-
da pela Kios Academy, cuja primeira 
acção de formação teve lugar recen-
temente, pretende dar resposta a 
essa necessidade. 

Para além da formação, pretende-
-se também que a “Kios Academy” 
se constitua como um repositório 
das boas práticas e como plataforma 
de partilha de experiências entre os 
nossos agentes. 

Penso que os actuais desafios 
económicos de quem vive neste 
mercado das publicações só serão 
ultrapassáveis se todos tivermos a 
capacidade de mudar... e a Vasp quer 
ser um facilitador dessa mudança!

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

Para a frente é que é o cami-
nho. A Press Póvoa, junto à praia na 
Póvoa do Varzim, está a redecorar 

o seu espaço. As intervenções vão sen-
do feitas passo a passo com um único 
objetivo: aumentar a atratividade do 
espaço de vendas, de forma a chamar 
mais clientes à loja. Para a proprietária, 
Manuela Pinto, o ideal seria ter uma 
loja maior. “Mas não quero mudar de 
sítio, porque a minha localização é óti-
ma”, explica. 

Sem a opção de trocar de morada, a 
resposta é organizar o espaço de forma 
mais atraente e dinâmica. O trabalho já 
começou. “Lavámos a cara, pintámos”, 
conta Manuela Pinto. A nova tabacaria 
está mais bem organizada e espaçosa, 

para facilitar a exposição dos produtos 
e a circulação dos clientes. Ainda fal-
ta algum mobiliário, mas a agente não 
tem pressa de concluir as mudanças, até 
porque entretanto há outras interven-
ções em curso. É que, graças à sua loca-
lização junto à praia, a Press Póvoa tem 
caras diferentes no verão e no inverno.

Por agora, o novo balcão que vem a 
caminho não faz falta, porque a arca de 
venda de gelados está a ocupar o espaço 
e a servir de chamariz para as crianças 
da zona. A aposta nos produtos sazo-
nais é uma constante. “Temos de apro-
veitar o verão”, explica a agente. Quando 
passar a época estival, Manuela Pinto 
promete voltar à carga com a remode-
lação. Entretanto, algo que já mudou 

foi outro dos chamarizes: um posto de 
Internet ao dispor dos clientes. Essa 
zona está agora mais ampla e arejada, 
mais cativante para quem passa. “Era 
uma zona fechada, onde as pessoas es-
tavam escondidas”, recorda Manuela 
Pinto. Agora, aqui como no resto da 
loja, os atrativos da Press Póvoa estão, 
cada vez mais, à vista de todos.

AF PRESS COELHOS 205X137,5.indd   1 5/10/12   2:59 PM
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JORNAL MAIAk PORTUGALII 
Jornal escrito em língua russa. 
 
 
LANÇAMENTO: 5 Outubro 
SEGMENTO: Comunidade Europa de Leste 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €1,95 
ExPOSIÇÃO: Jornais estrangeiros

BIChOS PEGAJOSOS 
Saquetas com divertidos bichos 
pegajosos. 
 
LANÇAMENTO: 10 Setembro 
SEGMENTO: Infantil 
PERIODICIDADE: One shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,00 
ExPOSIÇÃO: Balcão

SPIDERMAN
wEB ATTACk 
Saquetas com um anel, uma tela pegajosa e duas fichas de 
batalha. 
INICIO: 16 Outubro 
SEGMENTO: Infantil 
PERIODICIDADE: One shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,00 
ExPOSIÇÃO: Balcão

CONSTRUÇÃO SAUDÁVEL 
Informação dinâmica e atual, 
estratégica e específica, na àrea da 
construção saudável. 
LANÇAMENTO: 18 Outubro 
SEGMENTO: Construção/Arquitetura 
PERIODICIDADE: Quadrimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €8,90 
ExPOSIÇÃO: Junto às publicações 
de construção

ZEN ENERGY - TERapias da MENTE 
Nova edição especial da revista ZEN ENERGY, dedicada às 
Terapias da Mente. 
LANÇAMENTO: 27 Setembro 
SEGMENTO: Saúde e bem estar 
PERIODICIDADE: Trimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,50 
ExPOSIÇÃO: Junto à revista ZEN

CakE dEsiGN - CupCakE 
Nova publicação para Cake Designers dedicada aos 
Cupcakes. 
 
LANÇAMENTO: 28 Agosto 
SEGMENTO: Culinária / Cake Designers 
PERIODICIDADE: Bimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,00 
ExPOSIÇÃO: Junto a revistas de Cake Designers

Cupcakes cakedesign
Decoração   de   Bolos

1

savvsavsavsa
Pasta de açúcar nas c

Revista bimestRaL •  Nº 1 •  CoNt. € 3,00     www.tuttiReveditoRiaL.Com

gdgdggd
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hoTwhEEls - MYsTERY ModEls 
10 modelos diferentes. Cada saqueta 
contém um carro e uma carta com as 
características do modelo. 
DATA DE INÍCIO: 11 Outubro 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO Alvo: Infantil/Juvenil 
PREÇO: €2,00 
ExPOSIÇÃO: Junto ao balcão.

COLEÇÃO DVD'S wOODy ALLEN 
Durante 10 semanas, todas as 5ª feiras o leitor da 
Sábado e do Correio da Manhã, poderá adquirir um 
DVD da colecção WoodyAllen. 
DATA DE INÍCIO: 27 Setembro 
DATA DE FIM: 29 Novembro 
SEGMENTO: Cinema 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €4,95 
ExPOSIÇÃO: Junto à Sábado e CM.

ALPhA BOTS 
Saquetas com agentes secretos robots que se 
transformam nas letras do alfabeto. 
DATA DE INÍCIO: 16 Outubro 
DATA DE FIM: 8 Abril 2013 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,50 
ExPOSIÇÃO: Balcão.

SÁBADO
MARMITA MANIA 
A coleção Marmita Mania 
é composta por 5 entregas 
semanais. 
DATA DE INÌCIO: 11 Outubro 
DATA DE INÌCIO: 8 Novembro 
SEGMENTO: Utensílio 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: 11 Out - Marmita XL + €9,95 
 18 Out – Saco com fundo térmico + €6,95 
 25 out – caixa hermética + €9,95 
 01 nov – kit com 2 caixas + €7,95 
    ou kit com 3 caixas + €9,95 
 08 nov – lancheira térmica e bolsa + €7,95 
ExPOSIÇÃO: Junto à revista Sábado.

ANGRy BIRDS 
Nova coleção de cromos sobre o atual e conhecido jogo 
Angry Birds, que se encontra disponível em diversas 
plataformas. 
DATA DE INÍCIO: 21 Setembro 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €1,50 - Caderneta; €0,60 - Saqueta 5 cromos 
ExPOSIÇÃO: Balcão em local de grande visibilidade e 
destaque.

COLEÇÃO DVDS "IDADE DO GELO" 
Coleção de 4 DVDs dos filmes de grande 
sucesso no cinema - Idade do Gelo. 
DATA DE INÍCIO: 21 Novembro 
DATA DE FIM: 12 Dezembro 
SEGMENTO: Cinema 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Juvenil/Adulto 
PREÇO: €5,95 - DVD 1, 2 e 3;  
 €9,95 - DVD 4 
ExPOSIÇÃO: Junto da Caras e da TV Mais.
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Por apenas €4,95 cada, não perca esta coleção inédita em Portugal, 

10 filmes do consagrado realizador/ator de Hollywood.

Todas as 5ªs, de 27 de setembro a 29 de novembro.

VEJA O MUNDO PELOS OLHOS DE WOODY ALLEN. 

27 Setembro

1 Novembro

4 Outubro

8 Novembro

11 Outubro

15 Novembro

18 Outubro

22 Novembro

25 Outubro

29 Novembro

Por apenas
+4,95€

COLEÇÃO DVDs

CartazA3PontoVenda.indd   1 9/10/12   5:26 PM
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DUENDES DEL 
BOSQUE 
Saquetas com divertidos bonecos 
duendes da floresta. 
DATA DE INICIO: 26 Setembro 
DATA DE FIM: 11 Março 2013 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,00 
ExPOSIÇÃO: Balcão.

SIGNOS 2013 
Revista com previsões e curiosidades de cada signo  
(12 edições) 
DATA DE INICIO: 16 Outubro 
DATA DE FIM: 4 Março 2013 
SEGMENTO: Astrologia 
PERIODICIDADE: Anual 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €1,50 
ExPOSIÇÃO: Junto às revistas 
de astrologia.

dN/JN - saGa hoMEM dE aRaNha 
Coleção de 4 DVD da saga Homem Aranha. 
DATA DE INICIO: 10 Outubro 
DATA DE FIM: 31 Outubro 
SEGMENTO: Cinema 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €5,99 - 3 primeiros DVD's 
  €12,99 - 4º DVD 
ExPOSIÇÃO: Junto ao DN e JN.

DVD MADAGÁSCAR 3 
Na sequência do lançamento dos 2 filmes Madagáscar, 
a Caras, Visão e Expresso lançam agora o 3º DVD deste 
recente sucesso do cinema. 
DATA DE INICIO: 7 Novembro  DATA DE FIM: 10 Novembro 
SEGMENTO: Cinema 
PERIODICIDADE: Única 
PúBLICO ALVO: Juvenil/Adulto 
PREÇO: €12,95 
ExPOSIÇÃO: Junto 
à Caras, Visão ou 
Expresso.

COLEÇÃO hISTóRIA DE GéNIO 
Coleção de 4 biografias de "génios" da 
Informática: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, 
Richard Branson e Bill Gates 
DATA DE INICIO: 8 Novembro 
DATA DE FIM: 29 Novembro 
SEGMENTO: Literatura 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: 1º OFERTA, restantes €1,90 
ExPOSIÇÃO: Junto à Visão.

CM - ColEção CoRpo huMaNo 
Coleção Corpo Humano composta por 34 fascículos com 
oferta de peças para montar. 
DATA DE INICIO: 22 Setembro 
DATA DE FIM: 6 Maio 2013 
SEGMENTO: Anatomia 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Juvenil/Adulto 
PREÇO: €1,00 - 1ª entrega caixa com fascículo + guia de 
montagem + oferta de peça de esqueleto; 
€3,95 - 2ª entrega inclui oferta de caixa + fascículo; 
6,95€ - restantes entregas fascículos + oferta de peças. 
ExPOSIÇÃO: Junto ao CM.
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A Zenelly é uma pequena edi-
tora que tem sabido acompanhar 
os tempos. A sua revista-estrela, 

a Zen Energy, nasceu em paralelo com 
a crise internacional. Mesmo assim, e 
apesar de se apresentar num conceito 
até então desconhecido em Portugal 
– o de revista de desenvolvimento pes-
soal – o título não tem parado de cres-
cer e conquistou já milhares de leitores 
fiéis. E, acredita a diretora e editora 
Elisabeth Barnard, quanto mais os pon-
tos de venda souberem apostar neste 
produto diferenciado, mais mercado 
pode ser conquistado. Com vantagens 
para todos os elos da cadeia. Afinal, 
sublinha a responsável, “estamos todos 
no mesmo barco”.

COMO SURGIU A ZEN ENERGy 
E DE QUE FORMA A REVISTA E A 
EDITORA SE POSICIONAM NO 
MERCADO?

A Zen surgiu há quatro anos. Foi um 
desejo meu, vendo uma lacuna no mer-
cado no que dizia respeito às revistas 
de desenvolvimento pessoal e procura 
cada vez maior das pessoas para sen-
tirem-se bem com elas próprias, con-
trolarem a sua vida, as suas emoções, 
ultrapassarem os desafios e atingirem 
aquilo que querem na vida. Desde en-
tão crescemos bastante, mas quando 
iniciámos o trabalho não foi fácil. Abrir 
caminhos nunca é fácil e nós fomos 
pioneiros nesta matéria. Como sabe, 
este é um mundo bastante pequeno e 
estamos todos no mesmo barco, seja a 
gráfica, a editora, a distribuidora ou os 
pontos de venda. A revista responde a 
esta procura das pessoas estarem bem, 
estarem em paz, felizes. O mundo Zen 
é um mundo muito abrangente, um 

mundo mágico e muitos leitores con-
fessam hoje que a revista se tornou 
num ombro amigo, um companheiro 
de vida.

E ESSA FILOSOFIA DA REVISTA, 
TRaNspusERaM-Na paRa a RE-
LAÇÃO COM OS PONTOS DE VEN-
DA E A DISTRIBUIDORA? VOCêS 
TêM TIDO UMA ATITUDE MUI-
TO PRóxIMA DOS PONTOS DE 
VENDA.

Tentamos. Como dizia, a Zen ga-
nhou bastante importância para mi-
lhares de portugueses e temos que 
continuar a investir toda a nossa dispo-
nibilidade, sermos criativos, eficientes 
e convincentes para poder ganhar ain-
da mais leitores. O que todos quere-
mos é vender revistas que são o nosso 

ganha-pão. Portanto, temos de estar 
todos alinhados para vender revistas. 
É verdade que as coisas nem sempre 
funcionam da forma que nós gostaría-
mos; também é difícil controlar tantos 
pontos de venda. Mas temos uma rela-
ção muito próxima com a Vasp. Gosto 
muito deles, têm muita experiência, 
têm sempre dado bons conselhos e te-
mos tido uma boa colaboração. Agora, 
os pontos de venda são fulcrais. Tenho 
visto durante estes quase quatro anos 
uma grande diferença: quando come-
çámos, com uma tiragem mais peque-
na, dos três mil e tal pontos de venda 
para onde enviávamos a revista, três 
quartos não vendiam nada. Mas os ou-
tros esgotavam! Começámos assim. O 
problema está na visibilidade da revis-
ta. Somos uma pequena empresa, não 

ZENELLY
“TEMOS DE ESTAR TODOS 
ALINhADOS PARA VENDER REVISTAS”
UMA GESTãO PRUDENTE E UMA DEDICAÇãO íMPAR AOS LEITORES SãO AS ARMAS DA ZENELLy. A 
PROxIMIDADE COM A DISTRIbUIDORA E OS PONTOS DE VENDA é OUTRO SEGREDO PARA O SUCESSO.

Elisabeth Barnard , diretora e editora da Zenelly.
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temos possibilidade de fazer publici-
dade na televisão. Aquilo que nos resta 
é a proximidade com os pontos de ven-
da. A nossa frustração é quando uma 
revista que é feita com todo o carinho 
fica debaixo da mesa. Mas isso foi no 
princípio. Hoje a maioria das pessoas 
já conhece a revista, graças às nossas 
ações e à nossa proximidade. Nestes 
quase quatro anos, a situação melho-
rou muito, mas ainda há espaço para 
melhorar mais.

OS PONTOS DE VENDA COME-
ÇAM A PERCEBER QUE O CLIENTE 
DA ZEN é UM CLIENTE FIEL, NÃO 
Só DA REVISTA MAS DO PRóPRIO 
PONTO DE VENDA?

Exatamente. Aliás, eles confessam-
-nos que, como alguns recebem poucas 
revistas, sendo pequenos, põem-nas de 
lado para os leitores que sabem que vão 
comprar essa revista. Os pontos de ven-
da que gostam da revista, que começa-
ram a ler, estão muito dedicados e têm 
este cuidado de a expor bem e dar-lhe 
visibilidade. Os outros, menos, claro. 
Eu gostaria muito que houvesse lugar 
para todos, e para nós também. Hoje em 
dia sabemos que é difícil vender qual-
quer coisa que seja. Temos tido leitores 
a ligar, a dizer quanto gostam da nossa 
revista e que poupam todos os dias 20 
cêntimos para conseguir comprá-la. 

Pessoas que têm de poupar para gastar 
os 3 euros! Nesta situação, é verdade 
que é preciso fazer um esforço para po-
der chegar ao coração destas pessoas e 
ajudá-las, porque esta revista é uma aju-
da, sobretudo nos tempos que correm. 
É por isso que as pessoas que conhecem 
a revista são mesmo fiéis e poupam 20 
cêntimos para poder comprá-la. 

AS PESSOAS INTERIORIZARAM  
O CONCEITO E A MISSÃO DA 
REVISTA.

Sim, totalmente. Quando recebo es-
tas cartas, sinto que valeu a pena. Há 
pessoas que dizem que esta revista mu-
dou a vida delas, a sua maneira de pen-
sar, de encarar as coisas, até a atitude de-
les, o comportamento. É esse o poder da 
revista. De cada vez que recebo e-mails, 
estou a chorar de felicidade. E temos 
aqui uma equipa maravilhosa, dedicada 
até ao céu, que acredita. É muito impor-
tante acreditar-se naquilo que se faz. A 
Zen é o nosso bebé. E agora é também 
um pouco o bebé dos portugueses.

QUAL é O PAPEL DAS VOSSAS 
EDIÇõES ESPECIAIS? SÃO UM 
PROLONGAMENTO DA REVISTA?

O mundo Zen é muito abrangente, 
muito vasto. Há alguns temas que não 
são abordados no mercado. E como 
não é ainda o tempo certo de sair com 

uma revista nova, vamos fazendo estes 
especiais que vão abranger ainda mais 
os temas que abordamos na Zen. São 
complementares. Por exemplo, nos 
primeiros guias falámos de terapias 
alternativas, que tiveram muito suces-
so. Depois fizemos por tema: fizemos 
um de ioga, fizemos agora um de psi-
cologia, fizemos um de saúde natural, 
que também teve um grande sucesso. 
Através dos especiais queremos cha-
mar a atenção de outro público que não 
compraria necessariamente a Zen, mas 
que estão interessados num ou noutro 
tema e, eventualmente, podem assim 
chegar à Zen. Vamos continuar por esse 
caminho, sobretudo agora com a crise. 
Não é o tempo ideal para lançar novos 
projetos. Temos de aguentar com força 
e muita fé. Eu acredito que é nos mo-
mentos de crise, de sofrimento, que as 
pessoas são mais criativas.

QUE PLANOS TêM PARA O 
FUTURO?

Ainda é cedo para revelar detalhes, 
mas para o ano, um dos especiais que 
funcionou muito bem vai passar a 
ser trimestral ou quadrimestral. E te-
mos ideias para novos especiais, em 
áreas como a educação ou a psicolo-
gia. São temas que ainda são pouco 
aproveitados.Na redação prepara-se mais uma revista Zen.
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Já faz parte da estratégia 
promocional da revista Zen Energy: 
regularmente, este título organiza 

em conjunto com a TMK uma ação de 
montras, para ganhar mais destaque em 
pontos de venda selecionados por todo 
o país. Este tipo de promoção tem sem-
pre bons resultados, e a última iniciativa 
não foi exceção.

Coincidindo com o lançamento 
do Guia Especial Saúde Natural, que 
acompanhou a revista, a decoração de 
montras com exemplares deste título 
teve um impacto direto no sucesso das 
vendas. Para Getúlio Cabral, responsá-
vel pela papelaria Multijogos, no centro 
comercial de Telheiras, em Lisboa, a ex-
posição faz toda a diferença. Neste pon-
to de venda, a Zen Energy até costuma 
estar bem exposta e já tem uma clientela 

fiel, mas a visibilidade acrescida é sem-
pre boa para o negócio. “Ficou numa 
área de exposição nobre”, explica, e por 
isso chamou mais a atenção.

“A campanha correu bastante bem”, 
corrobora Luís Lima, com um ponto de 
venda instalado na zona do Candal, em 
Vila Nova de Gaia. Este agente, localiza-
do num espaço de muita circulação de 
pessoas, gosta de tirar partido da sua ge-
nerosa área de montra. “Estamos sem-
pre a dinamizar as montras”, explica. A 
exposição da Zen Energy e do Guia de 
Saúde Natural foi mais um bom exem-
plo de sucesso, com resultados muito 
animadores. Para Luís Lima, é a prova 
de que vale a pena investir na exposição 
das novidades. “Aproveitamos bem as 
nossas montras”, conta. “Tudo o que re-
sulta bem é sempre bem vindo!”.

Foi uma grande aposta do 
Grupo Impresa para manter a fi-
delidade dos seus leitores durante 

o verão e aumentar as vendas: todas as 
semanas, de 14 de julho a 8 de setembro, 
o semanário Expresso ofereceu gratui-
tamente, em nove volumes, a coleção 
História de Portugal dirigida por Rui 
Ramos. 

“Houve um grande esforço financei-
ro da nossa parte”, conta José Pinheiro, 
responsável pela promoção, ao refletir 
sobre os custos e a logística de impri-
mir e distribuir esta coleção sem custos 
para os leitores. Mas o esforço foi bem 
recompensado. “As vendas do jornal au-
mentaram consideravelmente”, apon-
ta, satisfeito. Os leitores aderiram da 

melhor maneira a um tema que, realça 
José Pinheiro, “é transversal às várias 
idades”. O resto é o resultado da qua-
lidade da coleção. “Todos os produtos 
do Expresso têm de ter essa chancela de 
qualidade”, justifica. Foi o caso com esta 
iniciativa. A promoção também não 
falhou. Em colaboração com a Vasp, fo-
ram colocados stand-ups promocionais 
em pontos de venda por todo o país. E os 
próprios agentes se esforçaram por pro-
mover da melhor maneira a coleção. “A 
qualidade do produto também fez com 
que os materiais promocionais se tor-
nassem mais apetecíveis para os pontos 
de venda”. O resultado foi uma coleção 
muito bem sucedida – para o Expresso, 
os leitores e os agentes.

ZEN
UMA MONTRA MAIS “ZEN”
A REVISTA ZEN ENERGy RETOMOU UMA APOSTA REGULAR DE PROMOÇãO, ATRAVéS DE UMA DECORAÇãO 
ESPECIAL EM MONTRAS DE NORTE A SUL DO PAíS

expresso - história de portugal
hISTóRIA DE SUCESSO
FOI UM SUCESSO A PUbLICAÇãO DA COLEÇãO DE HISTóRIA DE PORTUGAL. LEITORES E PONTOS DE VENDA 
ADERIRAM COM ENTUSIASMO, E O MATERIAL PROMOCIONAL NãO CHEGOU PARA AS ENCOMENDAS.

Montra da SGEL, S.A. em Faro.
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Dar mais visibilidade a uma 
revista histórica que está agora 
numa nova fase da sua vida foi o 

propósito de uma campanha que des-
tacou nas lojas Fnac a revista Land 
Portugal. A campanha, da editora 
Novas Coordenadas e implementada 
pela TMK, deu um impulso de notorie-
dade ao título.

Este verão, a revista teve destaque 
nos escaparates de todas as Fnac do 
país, através da exibição num parasi-
ta, que se destaca das prateleiras e traz 
mais atenção ao título. 

“Esta foi a ação que nos pareceu 
mais sensata visto a relação qualidade/
preço da mesma ser bastante atrativa”, 
explica António Brás Monteiro, editor 
da Land Portugal. “Além destas razões, 
a Fnac detém um grande nome, o que 

acaba por trazer também mais credibi-
lidade à nossa revista”.

Com periodicidade trimestral, a re-
vista Land Portugal vai já na 28ª edição e 
é dedicada a todos os fãs do todo-o-ter-
reno. “Foi uma aposta de risco, numa 
altura pouco propícia ao investimento 
e em que o consumo de revistas e jor-
nais está a cair a pique”, reconhece Nuno 
Abreu, sócio de António Brás Monteiro 
na editora e diretor do outro título da 
empresa, a revista Outras Coordenadas. 
“Mas somos jovens e temos a genica de 
quem não quer esperar por um dia de 
retoma económica que ninguém sabe 
quando vai chegar”, acrescenta.

O balanço da promoção da Fnac ain-
da não está finalizado, mas o feedback 
inicial é muito positivo. E diz muito da 
importância da comunicação. “A VASP 

é sem dúvida um parceiro fundamental 
na promoção da revista”, diz António 
Brás Monteiro. “Até à data não existe ra-
zão de queixa relativamente à interação 
connosco, antes pelo contrário”.

Chama-se Viva a Vida o projeto 
lançado pelo Correio da Manhã 
para chamar a atenção para um 

dos grandes problemas sociais do país: 
a diminuição acentuada da natalidade. 

Com o alto patrocínio do Presidente 
da República, a campanha centra-se 
nos 41 concelhos mais afetados pela 
quebra de natalidade e propõe algo 
muito simples: celebrar cada criança 
que nasça nestes concelhos. Para isso, 
o Correio da Manhã publica semanal-
mente, desde março, um suplemento 
com os nomes e fotos de todos os bebés 
nascidos nestes 41 concelhos mais en-
velhecidos do país. Para além disso, o 

jornal oferece ainda a cada família um 
Cabaz Nascimento.

A Vasp envolveu-se também nes-
ta campanha, mobilizando a rede de 
agentes com materiais promocionais. 
Além de stand-ups que vão estar nos 
pontos de venda até ao final do ano, 
posters em centros de saúde e ofertas 
de jornais em cafés por todo o país são 
outras ações de promoção do projeto 
Viva a Vida. O esforço de promoção 
vai continuar até ao final do ano, para 
celebrar da melhor maneira as crianças 
nascidas no nosso país – e as famílias 
que continuam a dar vida a algumas das 
regiões mais envelhecidas de Portugal.

LAND PORTUGAL
REVISTA RELANÇADA COM A FNAC
AgorA nAs mãos dA editorA novAs CoordenAdAs, A LAnd PortugAL ALiou-se à tmK e à FnAC 
PARA UMA AÇãO PROMOCIONAL ESPECIAL.

CORREIO DA MANHã
CELEBRAR A VIDA
UMA CAMPANHA INOVADORA DO CORREIO DA MANHã ESTá A PREMIAR A NATALIDADE NAS ZONAS MAIS 
DESPOVOADAS DO PAíS. E A VASP ESTá A DAR UMA AjUDA PRECIOSA NA PROMOÇãO DA INICIATIVA.

Destaque da Land Portugal na FNAC do Colombo.



12

Quiosque 51 | 2012

em campo

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

Cativar os clientes para uma 
campanha comercial lançada pelo 
operador de comunicações mó-

veis Uzo e implementada pela TMK, 
foi o objetivo dos materiais de pro-
moção distribuídos por cerca de duas 
dezenas de pontos de venda de todo 
o país durante o mês de Agosto. Os 
stand-ups colocados em lugar bem vi-
sível nas lojas, serviram para chamar a 
atenção dos clientes para as condições 
oferecidas pela operadora: através da 
promoção “Uzo à Pala”, os clientes que 
comprassem um telemóvel Nokia 100, 
com um custo de 25 euros, viam esse 
valor devolvido em chamadas.

“Correu muito bem, a procu-
ra do material da Uzo”, saúda Jorge 
Chibante, cujo ponto de venda está 
instalado na avenida pedonal da praia 

do Furadouro, em Ovar. Bem localiza-
do de forma muito visível, o stand-up 
serviu para despertar a curiosidade e o 
interesse dos clientes. Jorge Chibante 
explica que no seu ponto de venda é 
habitual venderem-se bem os cartões 
telefónicos pré-pagos, mas a Uzo nem 
é geralmente a marca mais procurada. 

Com a campanha em curso, isso 
mudou. À medida que viam o material 
promocional, as pessoas perguntavam 
mais pelos pormenores da oferta e isso 
traduziu-se num aumento de vendas, 
não só do telemóvel “à pala”, mas tam-
bém de outros produtos Uzo, como 
cartões de chamadas. Na hora do ba-
lanço, a campanha demonstrou como 
um bom esforço de comunicação pode 
fazer a diferença nas vendas de um 
produto.

Apesar da conjuntura econó-
mica (ou talvez mesmo por causa 
dela), fazia falta mais um título na 

oferta de publicações em Portugal.
A revista Do It!, lançada em maio 

passado pela Just Media, é uma publi-
cação trimestral na área das vendas e da 
negociação. Dirigida a vendedores, key 
accounts, gestores comerciais, diretores 
comerciais e de marketing e diretores ge-
rais, a revista vem preencher uma lacuna 
no nosso mercado, abordando práticas 
de sucesso para o negócio e a carreira, de 
uma forma muito prática. “95 por cen-
to da revista são experiências de outros 
profissionais bem sucedidos”, exempli-
fica Sónia Maia, diretora comercial e de 
marketing da Just Media.

Já há títulos semelhantes noutros paí-
ses, mas em Portugal faltava uma revista 
assim. Sónia Maia recorda que perto de 
40 por cento da nossa população ati-
va está ligada à área comercial – e mais 
ainda à área da negociação, que é muito 
mais abrangente. Por isso, uma oferta de 
conteúdos sobre estes temas faz todo o 
sentido. “É disso que as empresas preci-
sam: de bons vendedores”, aponta.

O lançamento da Do It, com uma 
tiragem inicial de 10 mil exemplares e 
um preço de capa de 3 euros, contou 
com uma ação promocional nas lojas 
FNAC, organizada em conjunto com 
a TMK. “A ação nas lojas FNAC correu 
muito bem”, congratula-se Sónia Maia. 
“O feedback tem sido muito positivo. 

As pessoas identificam-se com os con-
teúdos e reconhecem que havia uma la-
cuna por preencher”. A promoção, aliás, 
funcionou tão bem que a Just Media já 
pensa repetir ações semelhantes para as 
próximas edições. “Estamos muito entu-
siasmados com os resultados do lança-
mento”, conta Sónia Maia.

UZO
BOA VISIBILIDADE, BOA CAMPANhA
um Conjunto de stAnd-uPs esPALhAdos Por dezenAs de Pontos de vendA Fez A diFerençA nA 
PROMOÇãO DE UMA CAMPANHA COMERCIAL DA UZO.

DO IT!
LANÇAMENTO DE SUCESSO
CONTRA A CORRENTE DA CRISE, A REVISTA DO IT!, DIRIGIDA AOS 
PROFISSIONAIS DE VENDAS E NEGOCIAÇãO, TEVE UM ARRANqUE MUITO 
bEM SUCEDIDO

O stand-up da UZO em destaque.

'Parasita' com a Do it! na FNAC do Norte Shopping.
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ROLOS 
PARA

IMPRESSORA

A
B

C

“QUAIS AS 
  MEDIDAS
  DO MEU
  ROLO?”

CONSULTE AQUI

* PREÇOS SEM IVA

CBA
CÓDIGO ARTIGO MEDIDAS PACK 

PACK 
PREÇO 

13347  Papel Térmico 80 x 60 x 11  10 Rolos € 3,90*
13348  Papel Térmico 57 x 40 x 11  10 Rolos € 1,65*
13349  Papel Térmico 57 x 45 x 11  10 Rolos € 1,94*
13350  Papel Térmico 57 x 50 x 11  10 Rolos € 2,30*
13351  Papel Normal 57 x 70 x 11  10 Rolos € 2,05*
13352  Papel Normal 75 x 70 x 11  10 Rolos € 2,70* 

COMPRE PARA SI E VENDA AOS SEUS CLIENTES

FAÇA JÁ A SUA ENCOMENDA PARA OS CONTACTOS HABITUAIS:
Telfs: 808 206 545 / 214 337 001 / 965974001  |  Fax: 808 206 133
Email: contactcenter@vasp.pt  |  Site: www.vasp.pt/netvasp

CASO PRETENDA OUTRAS DIMENSÕES NÃO DEIXE DE NOS CONTACTAR

PACK DE 10 ROLOS 
PAPEL TÉRMICO
 A 80 X  B 60 X  C 11

CÓD.13347

€ 3,90*
USADO NO
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kIOS ACADEMy 
AS BOAS PRÁTICAS CONDUZEM 
AO SUCESSO
SE OS HábITOS DE CONSUMO ESTãO A MUDAR, E AS REGRAS DO NEGóCIO A EVOLUIR, é PRECISO 
ACOMPANHAR OS TEMPOS. HOjE Há NOVAS FERRAMENTAS PARA CATIVAR AS PESSOAS, FIDELIZAR 
CLIENTES E DINAMIZAR AS VENDAS. O qUE é PRECISO é NãO TER MEDO DA NOVIDADE E PERCEbER 
qUE ESTAMOS SEMPRE A TEMPO DE APRENDER COISAS NOVAS.   
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é sabido: à crise económica 
tem-se somado uma crise espe-
cífica da imprensa, ligada à mu-

dança de hábitos de consumo e de 
leitura. 

Tudo isto tem impactos profun-
dos no trabalho dos pontos de venda 
e na sua relação com os clientes. O 
consumidor é hoje mais exigente do 
que nunca. E numa conjuntura de 
recessão, nada fica mais fácil. A lição 
a tirar: os velhos modelos de negócio 
estão ameaçados e isso obriga-nos a 
questionar a forma como sempre fi-
zemos as coisas. 

Hoje, o comércio assenta na rela-
ção pessoal que conseguimos estabe-
lecer com os nossos clientes, depende 
da nossa capacidade de lhes oferecer 
um serviço único, uma experiência 
agradável. 

Mais do que um simples vendedor 
de produtos ou serviços, um comer-
ciante deve ser hoje um agente para 
a melhoria da qualidade de vida do 
cliente.

É uma realidade nova, desafiado-
ra, que nos obriga a questionar ro-
tinas e a procurar informação que 
nos permita fazer face ao desafio. 
Felizmente, o setor do comércio não 
tem ficado parado. Se nas últimas 
décadas o aparecimento de grandes 
superfícies comerciais foi mais um 
obstáculo à prosperidade do pequeno 

comércio familiar, a verdade é que es-
tas novas superfícies trouxeram tam-
bém modelos de negócio diferentes 
e um manancial de nova informação 
sobre os hábitos dos consumidores. 
É informação que podemos usar para 
nossa vantagem, na hora de avaliar o 
nosso negócio e procurar ferramen-
tas para dinamizar as vendas. 

Em suma: hoje em dia, é preciso 
estar sempre a aprender, reforçando 
os conhecimentos que a experiência 
nos trouxe e reunindo novos conhe-
cimentos capazes de fazer a diferença 
num mercado competitivo. A forma-
ção é uma ferramenta de trabalho tão 
importante como qualquer outra. Há 
que aproveitá-la!

QUERER SABER

Se dantes podíamos contar com a 
rotina, hoje temos de nos reinventar. 
A boa notícia: não é preciso andar às 
cegas. Há inúmeros recursos que po-
dem ser úteis para adaptar o negócio 
às novas realidades. 

Desde estudos sobre os hábitos de 
consumo até dicas úteis e importan-
tes para chamar a atenção dos clientes 
e dinamizar a compra por impulso. 

Coisas simples como a organização 
da loja, a exposição dos produtos ou 
os percursos de circulação dentro do 
espaço de vendas podem fazer toda 
a diferença em “espevitar” os con-
sumidores a comprar algo mais do 
que aquilo de que vinham à procura. 
Essa informação e boas experiências 
estão disponíveis para quem quiser 

Paulo Proença, Diretor Geral da VASP, deu o início à sessão.

Rosalina Festas, Diretora Executiva da TMK, na apresentação do novo projeto Kios Academy.
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aprendê-las e utilizá-las para arejar o 
negócio.

Claro que tudo isto exige, antes 
de mais, uma atitude de exigência e 
melhoria constante. A resignação é a 
maior inimiga do sucesso e a prospe-
ridade só se consegue com um espíri-
to de curiosidade constante, de pro-
curar novas ideias, de testar soluções 
e aprender com as experiências dos 
outros. 

O empenho colocado na formação 
de proprietários e colaboradores do 
negócio ref lete, de alguma forma, o 
entusiasmo colocado no nosso traba-
lho. E é precisamente esse entusias-
mo que os clientes sabem reconhecer 
e apreciar. 

Felizmente, os pontos de venda 
não têm de fazer este caminho sozi-
nhos. Procurar dialogar mais de per-
to com a distribuidora, seguir mais 
atentamente as novidades e conse-
lhos dos editores, procurar conhe-
cer melhor a estratégia de negócio e 
o posicionamento dos vários títulos 
no mercado são formas simples de 
se manter ligado ao que se passa no 
setor – e perceber melhor quais são as 
tendências de futuro. 

UMA SOLUÇÃO kIOS

Precisamente para tirar partido 
desta lógica de parceria, a VASP deci-
diu mergulhar de cabeça nesta área. 
Empenhada em prestar um acompa-
nhamento próximo da rede de pon-
tos de venda, a VASP tem vindo a 
oferecer aos seus agentes um conjun-
to alargado de serviços, sob a marca 
Kios. 

Desde o Kios Kube, uma solução 
completa, prática e intuitiva de in-
formatização de papelarias e quios-
ques, disponível em condições fi-
nanceiras muito acessíveis; até ao 
Kios Pay, uma opção de pagamento 
e carregamento mais fácil e simples 
de usar; as soluções Kios são desen-
volvidas à medida das necessidades 
específicas destes negócios, em par-
ceria com especialistas tecnológicos 
de primeira linha.

A última novidade na gama de 
ofertas Kios é precisamente a Kios 
Academy, um conceito de formação 
à medida dinamizado pela TMK, em-
presa de Trade Marketing do Grupo 
VASP, e pensado especialmente para 
os pontos de venda. O lançamento 
da iniciativa, que decorreu no final 
de setembro, deu o arranque a um 
conjunto de sessões que vão passar a 

“O FUTURO DOS 
PONTOS DE VENDA DE 

PUBLICAÇõES DEPENDE 
DA SUA CAPACIDADE DE 

MUDAR NO CURTO PRAZO”
Paulo Proença

Os agentes presentes na apresentação, estiveram sempre muito interessados e participativos.

António Dias, Coordenador do projeto Kios Kube, reforçou a importância da informatização do ponto de venda.
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decorrer de forma regular, em vários 
pontos do país. 

A ideia é capacitar os pequenos 
comerciantes a gerirem os seus ne-
gócios de forma mais eficiente e pro-
dutiva. Só com este género de ferra-
mentas mais sofisticadas e exigentes 
será possível dar a volta às voltas da 
crise. “O futuro dos pontos de ven-
da de publicações depende da sua 
capacidade de mudar no curto pra-
zo”, apontou o diretor-geral da VASP, 
Paulo Proença, na sessão inaugural 
da Kios Academy, que contou com a 
presença de várias dezenas de agen-
tes nas instalações da Vasp na Venda 
Seca.

Com expetativas de que a recessão 
se agudize ainda mais, pelo me-
nos no próximo ano, é importan-
te gerir de forma mais rigorosa e 
com menos desperdícios, explicou 
Paulo Proença. Sobretudo, é a altu-
ra de tirar partido da fortíssima rede 
logística da Vasp (450 carrinhas que 
cobrem todos os dias 10 mil pontos 
de venda por todo o país) para alargar 
a oferta de produtos e serviços. Para 
o diretor-geral da Vasp, modernizar a 
imagem, a gestão e a atratividade dos 
pontos de venda é uma prioridade 
absoluta. 

Por outro lado, é preciso diver-
sificar a oferta de produtos e ser-
viços: produtos de conveniência 
ligados à cultura e ao lazer, ofertas 
promocionais e novos serviços de 
conveniência são apostas de futuro. 
Finalmente, claro, é fundamental in-
vestir na qualidade do serviço, alar-
gando os horários de atendimento, 
facilitando a compra através de uma 
boa organização do espaço e do tra-
balho e nunca descurar o atendimen-
to ao cliente. Também aqui, a forma-
ção é essencial. 

Como realçou Rosalina Festas, 
responsável da TMK, durante a apre-
sentação da Kios Academy, “uma loja 
deve vender emoções. Tem de criar 
uma relação muito próxima com os 
clientes”.

NOVOS hÁBITOS

Não há nada como passar à prá-
tica. E é para isso que serve a Kios 
Academy. Tirando partido dos mais 
recentes estudos nacionais e interna-
cionais sobre o comportamento dos 
consumidores, os formadores da Kios 
Academy dinamizam sessões dedica-
das a debater com os pontos de venda 

“UMA LOJA DEVE VENDER 
EMOÇõES. TEM DE CRIAR 

UMA RELAÇÃO MUITO 
PRóxIMA COM OS 

CLIENTES”
Rosalina Festas

Carla Marques , Coordenadora do projeto Kios Academy.

Rosalina Festas apresenta o que será o showroom da loja Kios Store.
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as suas experiências, sucessos e opor-
tunidades de melhoria. 

Uma tendência animadora que 
já se nota entre nós: com menos di-
nheiro para gastar, os consumidores 
preferem afastar-se das grandes su-
perfícies e voltam a valorizar o co-
mércio de rua, prático, económico e 
familiar. “A rede de pontos de ven-
da deve aproveitar essa mudança de 
comportamentos dos consumidores”, 
sublinhou Rosalina Festas. “Grande 
parte das decisões [de compra] são 
feitas no ponto de venda”, recordou a 
responsável da TMK. 

Isso significa que cada agente tem 
um enorme poder na dinamização do 
seu negócio – expondo de forma efi-
caz, publicitando a sua oferta e crian-
do pequenas “tentações” que podem 
levar o cliente a levar sempre mais al-
guma coisa. Acima de tudo, trata-se 
de fazer as pessoas sentirem-se bem 
vindas. “O sucesso de uma loja está 
acima de tudo no relacionamento 
que estabelece com os seus clientes”, 
assegurou Rosalina Festas. “Não te-
nham a menor dúvida”.

Os próprios agentes reconhecem 
a necessidade de cruzar informações 
e nunca deixar de aprender. “Sessões 
como esta são valiosas, porque nos 
dão acesso a outras ideias”, avaliou 

Ventura Parreira, proprietário de 
três lojas em Cascais que participou 
na primeira sessão da Kios Academy. 
“Revolucionam a nossa cabeça!”. O 
contacto com colegas e especialistas 
de marketing é um excelente recurso, 
diz este agente. “É ótimo! É uma aju-
da para o negócio”, aponta. “Estamos 
sempre a aprender”.

E para que a aprendizagem nun-
ca se perca, a TMK está a dinamizar 
um novo conceito Kios: a Kios Store 
é uma marca de distinção associada 
a lojas que seguem as melhores prá-
ticas e se organizam da forma mais 
eficaz para prestar o melhor serviço 
possível. Aliás, na sede da distribui-
dora existe até um pequeno labora-
tório – uma sala transformada em 
ponto de venda-teste, onde os es-
pecialistas de marketing recebem 
agentes e fornecedores para experi-
mentarem as melhores soluções de 
organização do espaço, gestão da loja 
e exposição de produtos. É um sinal 
claro do compromisso em fazer da 
Vasp um parceiro presente na respos-
ta aos desafios. Afinal, como sinte-
tizou o diretor-geral Paulo Proença, 
“a Vasp quer ajudar. Queremos fazer 
parte desta mudança”.

“SESSõES COMO ESTA 
SÃO VALIOSAS, PORQUE 

NOS DÃO ACESSO A 
OUTRAS IDEIAS.  

REVOLUCIONAM A  
NOSSA CABEÇA.”

Ventura Parreira

O showroom da VASP suscitou bastante curiosidade e interesse por parte dos agentes presentes.

No final António Dias efetuou uma demonstração do sistema Kios Kube .
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A localização é o primeiro ponto a fa-
vor deste ponto de venda. Situada entre 
a zona antiga de Queijas, no concelho 
de Oeiras, e a nova área de expansão da 
vila, a papelaria Dachila tem passado 
à margem dos piores efeitos da crise. 
O facto de estar situada numa zona de 
grande passagem de pessoas “é, sem dú-
vida, uma grande vantagem”, explica a 
proprietária, Lucila Silva.

Segundo a empresária, de 55 anos, 
“os resultados têm sido positivos”. E a al-
tura do regresso às aulas é sempre uma 
oportunidade de negócio. Além dos 
manuais, neste ponto de venda também 
se adquire todo o restante material es-
colar, de forma a responder às necessi-
dades dos clientes. Aliás, a relação com 
os clientes é uma preocupação central 
deste ponto de venda, só possível com 
a informatização do negócio. Graças 
aos registos de vendas, Lucila Silva con-
segue identificar os compradores de 

livros escolares no ano anterior. Todos 
os verões, estes compradores recebem 
uma mensagem do ponto de venda, 
perguntando-lhes se querem comprar 
na Dachila os livros para o ano escolar 
seguinte. Basta-lhes responder afirma-
tivamente, também por mensagem. A 
loja recebe antecipadamente das esco-
las da zona a lista de livros para cada 
ano. Os clientes só precisam de confir-
mar que o seu filho passou de ano e in-
dicar se mudou ou não de escola, para 
que fique automaticamente feita a lista 
de compras para o ano letivo seguinte. 
“Assim que o cliente nos responde trata-
mos logo da encomenda”, explica Lucila 
Silva. Uma nova mensagem avisa o 
comprador de que a encomenda chegou 
e está à sua espera no ponto de venda. 
Mais fácil é impossível! “Tem funciona-
do lindamente”, aponta a empresária.

Essa atenção às necessidades dos 
consumidores é uma grande arma para 
o sucesso do negócio. Aqui, a clientela 
fixa é felizmente muito variada, já que 
não tem classes definidas. Mas entre 

os clientes de sempre, os estudantes da 
escola mais próxima assumem algum 
protagonismo. “Afinal o material esco-
lar é necessário ao longo de todo o ano”, 
remata. Por isso mesmo, ter essa oferta 
bem exposta e organizada não é impor-
tante apenas nas semanas que marcam 
o regresso às aulas. As oportunidades 
são para aproveitar o ano todo.

Desde que abriu o seu primeiro pon-
to de venda – já vai no segundo –, Lucila 
Silva teve sempre a preocupação de ino-
var. Daí que a informatização da loja seja 
uma das suas condições indispensáveis 
para garantir uma boa gestão diária do 
negócio. “Se não tivesse um sistema in-
formático, seria muito mais complicado 
gerir, por exemplo, as sobras”, explica a 
empresária.

Quanto às vendas, a agente sente-se 
confortável pela localização privilegia-
da do seu ponto de venda. “É uma loja 
de bairro, logo os clientes são-me fami-
liares. Pedem reservas de publicações, 
de subprodutos. Acaba por haver uma 
relação próxima”, saúda.

TODOS VÃO à DAChILA
MUITA DEDICAÇãO E CAPACIDADE DE INOVAR NO SERVIÇO PRESTADO AOS CLIENTES, FIZERAM O 
suCesso dA PAPeLAriA dAChiLA. o regresso às AuLAs é mAis umA oPortunidAde de negóCio
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UMA “AVENIDA” MOVIMENTADA
nA PAPeLAriA AvenidA, nA PóvoA do vArzim, o regresso às AuLAs é LevAdo muito A sério. 

SãO SEMANAS DE TRAbALHO INTENSO, MAS OS CLIENTES já NãO PASSAM SEM ESSE ESFORÇO

O nome da loja denuncia a lo-
calização central, privilegiada. A 
Papelaria Avenida é uma para-

gem obrigatória para muitos clientes 
fiéis e regulares no centro da freguesia 
de A-Ver-o-Mar, na Póvoa do Varzim. 
Aida Santos, 43 anos, está à frente do 
negócio, ajudada pela filha e por uma 
funcionária regular. Mas no período 
de verão, quando os pais se afadigam a 
preencher as encomendas de livros es-
colares para os filhos, em antecipação 
à abertura do novo ano letivo, a equipa 
não chega para as encomendas. Nessas 
semanas, revela a agente, são chama-
das mais duas pessoas para ajudar.

A razão é simples: já há quatro anos 
que a papelaria Avenida centraliza 
as encomendas de livros para todo o 
Agrupamento de escolas de A-Ver-o-
Mar, que abrange quatro freguesias do 
concelho da Póvoa do Varzim. “A todos 
os meninos que são subsidiados pelo 
Estado, somos nós que fazemos a en-
trega dos livros”, explica Aida. De resto, 

todos os pais passam por ali, à procura 
dos inevitáveis manuais escolares.

São semanas de verdadeira azáfa-
ma. Geralmente, a loja está aberta de 
segunda a sábado, das 8h00 às 20h00, 
com uma pausa de hora e meia para 
almoço (ao domingo, a papelaria abre 
das 8h00 às 13h00). Mas na prepara-
ção para o regresso às aulas, o trabalho 
não acaba. “Durante o dia é atender o 
cliente e à noite é trabalhar para pre-
parar tudo para o dia seguinte”, explica 
Aida Santos. A rotina, nestas alturas, é 
fechar a loja às 20h00, ir jantar, e voltar 
perto das 22h00 para fazer o trabalho 
de casa. Frequentemente, são sessões 
que duram até às 3 horas da manhã.

Mas é um trabalho obrigatório para 
garantir clientes satisfeitos. “Cada 
cliente é sempre bem atendido”, ga-
rante a empresária. Um exemplo: “99,9 
por cento dos clientes pedem sempre 
os livros encapados”. Uma parte impor-
tante do trabalho, por isso, é colocar as 
capas nos livros antes de os entregar 
às famílias, para garantir que durarão 

o tempo necessário para que os jovens 
alunos os possam aproveitar. Aida 
Santos não quis comprar uma máquina 
que permitiria despachar este traba-
lho. É importante que tudo fique bem 
feito, nem que para isso se faça à mão.

Mas os livros escolares não são o 
único negócio. Aproveitando o fluxo 
de clientes – e o facto, inevitável, de 
se formarem algumas filas de espe-
ra –, a loja tem direito a uma atenção 
especial na decoração, por esta altura. 
Destacam-se produtos, exibem-se no-
vidades, tudo para estimular a compra 
por impulso. “Nesta altura, tudo o que 
colocamos com boa visibilidade vende 
bem”, atesta a empresária.

A única maneira de tudo isto bater 
certo é com um ponto de venda bem 
organizado e informatizado. A solu-
ção informática, garante Aida Santos, é 
fundamental para que tudo corra sobre 
rodas. “É só passar o código de barras 
e já está!”, conta. Assim se garantem 
clientes satisfeitos e, claro, um negócio 
próspero e animado.
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Situada na Vila da Ponta do 
Sol, mesmo à beira da escola 
secundária local, a Papelaria 

Fotoluz é já uma referência em todo 
o concelho no que toca a livros e ma-
terial escolar, juntando a todo um 
conjunto de produtos que habitual-
mente podemos encontrar numa 
tabacaria. Ao lado dos livros e dos 
cadernos há todo um conjunto de re-
vistas e jornais que por aqui são mais 
procurados pelos jovens que estu-
dam mesmo ao lado. 

Segundo nos revelou Vicente 
Faria, “este espaço surgiu primeiro 
como papelaria, ao que veio juntar-
-se, depois, a venda de jornais e re-
vistas, já que os alunos da escola 

secundária vinham cá, frequente-
mente, à procura desses produtos”. 
Foi, pois, essa procura que levou a 
esta aposta bem sucedida, podendo 
este nicho de clientela ali encontrar 
todos os produtos que o satisfaz. 

Nesta altura do ano, como nos re-
feriu o proprietário da FotoLuz, “há 
a preocupação de ter na loja, além 
dos manuais escolares escolhidos 
pelas escolas do concelho, todo um 
conjunto de material escolar que vão 
desde os cadernos, aos compassos, 
dos lápis às canetas, temos de tudo 
um pouco e de várias marcas e pre-
ços”. Desde o mês de Julho que há 
a preocupação de saber, também, 
que materiais pedem as escolas do 

concelho, no sentido de ir ao encon-
tro daquelas que serão as reais neces-
sidades da clientela. 

O espaço parece ser pouco, à parti-
da, para tantos produtos, mas disse-
-nos o nosso interlocutor “há sempre 
espaço para mais uma revista ou um 
jornal, uma caderneta de cromos ou 
umas guloseimas. Se no Verão pode-
mos ter menos revistas destinadas ao 
público juvenil, nesta altura reforça-
mos sempre as quantidades disponí-
veis, pois sabemos que a procura vai 
também aumentar”. 

É na loja 10 do Edifício Vale Ribeira 
Sol, na Estrada do V Centenário, que 
temos a Papelaria Fotoluz, contando, 
além dos mais jovens, com uma gran-
de variedade de clientes habituais 
que já conhecem os cantos à casa e 
já sabem que aqui encontram tudo 
aquilo que procuram. E quando não 
há, a equipa que ali trabalha trata 
de arranjar, tudo para o cliente saía 
sempre satisfeito. 

Mas o sucesso desta papelaria/
tabacaria não se resume à grande 
variedade de produtos que a mes-
ma apresenta aos seus clientes. Este 
sucesso deve-se, em parte, à sua lo-
calização estratégica, mas também à 
dedicação de todos os seus colabora-
dores, como de resto reforça o nosso 
interlocutor, não deixando de acres-
centar que “um dos trunfos que as ta-
bacarias hão-de ter sempre é a forma 
como lidam com os seus clientes”. 

A Papelaria Fotoluz está aberta de 
segunda a sábado, entre as 9 e as 19 
horas. Aqui, a estratégia é sempre a 
mesma: ter produtos e implementar 
serviços que potenciem o sucesso 
dos que já existem e que alavanquem 
as vendas. E tal como nos confirmou 
Vicente Faria, “os resultados têm 
sido positivos e há que aproveitar as 
oportunidades”.

REvisTas E livRos MisTuRaM-sE 
NO REGRESSO àS AULAS
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UM VERÃO COM PEDALADA
MAIS UMA VEZ, AS bICICLETAS TOMARAM DE ASSALTO AS PRINCIPAIS ZONAS DE PRAIA ESTE 
VERãO. PASSADA A NOVIDADE DE ANOS ANTERIORES, OS LEITORES já NãO DISPENSAM ESTA 
AbORDAGEM INOVADORA AO NEGóCIO

Em equipa que ganha, não se 
mexe. Por isso mesmo, a Vasp – 
TMK voltou este ano a apostar nas 

já famosas bicicletas-quiosque, uma 
inovação que permite aos pontos de 
venda dinamizarem, com o apoio da 
empresa de trade marketing do Grupo 
Vasp, autênticos quiosques móveis. 
Mais uma vez, 25 bicicletas equipadas 
com escaparates móveis passaram o 
mês de agosto nalgumas das principais 
praias do país, sobretudo no Algarve, 
que continua a ser o principal destino 
turístico dos portugueses por altura 
das férias de verão. A lógica é simples 
– e vencedora: numa altura em que 
uma boa parte dos consumidores al-
tera os seus hábitos de consumo e se 
afasta de casa para outros destinos, 
nada como ir ao encontro dos clientes. 
É para isso que servem as bicicletas 
deste projeto: situadas geralmente à 
entrada das praias, chamam a aten-
ção das pessoas e oferecem com muito 
mais comodidade não só os jornais do 
dia, mas também revistas, livros e ou-
tros produtos de interesse, típicos do 
tipo de leitura que mais gostamos de 
fazer na praia.

Para os pontos de venda, o projeto é 
não só uma forma de aumentar as ven-
das, saindo da loja e indo ao encontro 
das necessidades do mercado, mas 
também um meio eficaz de potenciar 
a sua visibilidade e transmitir uma 
imagem de inovação e preocupação 
com os seus clientes. Não admira por 
isso que, todos os anos, haja sempre 
agentes interessados em retomar (ou 
experimentar pela primeira vez) a sua 
participação neste projeto. Este ano, 
José Palma estreou-se na iniciativa, 
com duas bicicletas a percorrer a zona 
de Quarteira. Foi uma forma inteli-
gente de se aproximar dos clientes, já 
que o seu ponto de venda, na zona das 
Açoteias, está mais afastado da praia. 

“Eu já tinha ouvido falar nas bicicle-
tas”, explica, ao justificar a decisão 
de participar no projeto. “O inverno 
é longo e o negócio é muito sazonal”, 
conta. Por isso mesmo, tudo o que 
possa ajudar a criar maior dinâmica 
de vendas, é importante.

Na hora de fazer o balanço, José 
Palma faz as contas aos ganhos e pen-
sa já nos ensinamentos que se podem 
tirar da experiência. A conveniência 
das bicicletas, por exemplo, é um ati-
vo que vale a pena explorar. “A pes-
soa vai para a praia todos os dias, vê a 

A bicicleta-quiosque na praia de Monte Gordo fez um grande sucesso.



25

Quiosque 51 | 2012

especial
Quiosque 51 | 2012

especial

bicicleta e habitua-se a ir lá”, explica. 
A presença dos vendedores-ciclistas 
ajuda a impulsionar o consumo de 
jornais e revistas, conta este agente. 
Quanto aos livros, os clientes foram 
um pouco mais arredios. Os tempos 
não estão fáceis e, mesmo em férias, 
a poupança está na ordem do dia. “O 
fator preço é muito determinante”, 
aponta José Palma.

PERNAS PARA ANDAR

Se é certo que é no Algarve que se 
concentra a maior parte das bicicle-
tas-quiosque, a verdade é que o proje-
to tem feito sucesso também noutras 
latitudes. Que o diga Luís Oliveira, 
um dos responsáveis por um ponto 
de venda familiar situado no centro 
de Espinho, bem perto do terminal 
rodoviário. Recém-chegado ao ne-
gócio – foi há cerca de um ano que a 
sua filha tomou conta de um ponto 
de venda já com alguma história em 
Espinho –, esta foi a primeira vez que 
Luís Oliveira teve a experiência de 
contar com um escaparate móvel para 
'apanhar' os muitos banhistas que 
todos os anos acorrem aos areais da 
cidade. Soube do projeto pela revista 
Quiosque e ficou interessado em ex-
perimentar. “Todas as iniciativas que 
a Vasp tem lançado, temos procurado 
aderir”, conta. “Para agitar um bocadi-
nho a concorrência!”, graceja. Depois 
de terem remodelado o ponto de 
venda, aumentando um pouco a área 
comercial e tornando o espaço mais 
atrativo, foi a vez de saírem para o ter-
reno durante a época balnear.

O balanço é muito positivo. “Tem 
sido um êxito”, assegura Luís Oliveira, 
satisfeito. “Foi também uma novida-
de. E as pessoas mostraram-se muito 
recetivas”. Localizada estrategicamen-
te na entrada para a praia principal de 
Espinho, por onde passa toda a gente, 
a bicicleta foi acolhida com todo o 
interesse pelos clientes, que se habi-
tuaram a comprar aqui os seus títulos 
favoritos. “Quando Maomé não vai à 
montanha, vai a montanha a Maomé”, 
justifica, bem-disposto. “As pessoas 
têm-nos dado os parabéns”. Aliás, 
o sucesso é tanto que Luís Oliveira 
pediu para manter a bicicleta em 

funcionamento, extraordinariamen-
te, até meados de setembro. Mais do 
que isso, já está em conversações com 
a Vasp para continuar a apostar neste 
meio ao longo do ano, deslocando a 
bicicleta para a feira de Espinho, que 
todas as segundas-feiras traz muita 
gente à cidade.

Aliás, o entusiasmo é tanto que este 
agente já pensa em levar a inovação 
um passo mais longe: em vez de um 
ponto de venda à entrada da praia, no 
ano que vem quer experimentar um 
ponto de venda no próprio areal, atra-
vés de um ardina, com apoio logístico 
da bicicleta-quiosque, que percorra 
o areal a pé, disponibilizando jor-
nais, revistas, tabaco ou pastilhas, 
por exemplo. De resto, assegura Luís 
Oliveira, este género de solução pode 
ser uma excelente aposta para apro-
veitar ao máximo a afluência de pes-
soas aos muitos eventos desportivos 
que ao longo de todo o ano animam a 
rainha da Costa Verde. Ideias não fal-
tam, assegura: “Temos pernas para ex-
plorar este conceito e continuar a levar 
o negócio para a frente!”. A bicicleta-quiosque na praia de Quarteira.

SUCESSO A PEDAL
FORAM 25 BICICLETAS QUE ANDARAM ESTE VERÃO à 

PROCURA DOS CLIENTES NALGUMAS DAS PRINCIPAIS PRAIAS 
PORTUGUESAS, SOBRETUDO NO ALGARVE.  

EIS O MAPA DESTES PONTOS DE VENDA AMBULANTES:

praia Monte gordo (2 bicicletas)
PRAIA DO CABEçO

praia da alagoa (2 bicicletas)
PRAIA DA MANTA ROTA

PRAIA DA LOTA
PRAIA DE CABANAS

PRAIA DA TERRA ESTREITA
ILHA DE TAVIRA

tavira (cais de eMbarque)
olhão (2 bicicletas)

Faro (ilha de Faro)
quarteira (2 bicicletas)

PRAIA DA ROCHA
PRAIA DO VAU

praia alvor (2 bicicletas)
PRAIA ARTIFICIAL DE MANGUALDE

PRAIA DE ESPINHO
PRAIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

PRAIA DE OVAR
PRAIA DA COSTA DA CAPARICA
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é sempre um bom sinal quando 
uma festa que durou um dia intei-
ro continua animada até às 23h00. 

Foi o que aconteceu este ano no 
tradicional convívio de tabacarias e 
quiosques de Guimarães, que ganhou 
um novo fôlego, congregando mais 
participantes e mais animação do que 
era hábito em anos anteriores. 

O dia de festa, que teve lugar no 
início de julho, foi uma oportuni-
dade de reunir todos aqueles que se 
dedicam a este negócio na cidade de 
Guimarães, antes do período de fé-
rias. O balanço foi o melhor possível. 
“Correu muito bem”, congratula-se 
Paula Freitas, uma das organizadoras 
do convívio. “Houve muita adesão”.

Animado por uma nova comissão 
organizadora – composta por Paula 
Freitas, da Tabacaria do Vale; Graciete 
Martins, da Tabacaria Graciete e Rosa 

Vieira, da Casa Sãozinha , o convívio, 
que já vai na 21ª edição, teve lugar 
na Quinta de Castelães, na cidade 
vimaranense. 

Foi um dia inteiro de atividades 
nos vários espaços da quinta, in-
cluindo almoço e jantar de convívio, 
que reuniu mais de 80 pessoas, de 
25 postos de venda de toda a cidade, 
entre comerciantes, colaboradores e 
familiares. 

A festa incluiu também represen-
tantes de fornecedores, distribuido-
res e parceiros de negócio das taba-
carias e quiosques, que participaram 
nos momentos de animação do dia, 
como o já tradicional torneio de car-
tas, um divertido jogo de cadeiras e, 
este ano, a novidade de um DJ con-
vidado, o DJ Miguel, que garantiu 
música e boa disposição ao longo 
do dia. “As pessoas gostaram muito. 
Todos os participantes ficaram muito 

TABACARIAS E QUIOSQUES DE GUIMARãES

UM DIA ENTRE AMIGOS
POR UMA VEZ, O NEGóCIO FICOU DE LADO E O DIA FOI DE CONVíVIO E ALEGRIA. MAIS DE 80 PESSOAS 
mArCArAm PresençA nA 21ª ConFrAternizAção de tAbACAriAs e QuiosQues de guimArães.

A tradicional fotografia de grupo.
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satisfeitos”, diz com orgulho Paula 
Freitas, da Tabacaria do Vale e uma 
das organizadoras. “Este ano notou-
-se um espírito diferente”.

O VALOR DO CONVÍVIO

O objetivo do evento é o mesmo 
desde há 21 edições: promover a con-
fraternização entre os comerciantes 
das tabacarias, papelarias e quios-
ques de Guimarães. É uma forma de 
reforçar o espírito de grupo, deixar 
de lado o trabalho por um dia e re-
forçar os laços entre a comunidade 
que se dedica a este negócio. Nos úl-
timos anos, confessa Paula Freitas, a 
adesão ao encontro vinha diminuin-
do. Foi por isso que, desta vez, a co-
missão organizadora se esforçou em 
criar novos pontos de interesse. Cada 
participante teve direito a um prémio 
ou uma lembrança, desde televisores 
plasma e eletrodomésticos até bici-
cletas e outros presentes.

“Organizar uma festa assim não 
é muito fácil”, aponta Paula Freitas 
quando questionada sobre as difi-
culdades de planear um evento des-
ta dimensão. Desta vez, o trio de 

organizadoras esforçou-se para con-
vidar todos os participantes pessoal-
mente. Foram às lojas, conversaram 
com os colegas, explicaram o que ia 
acontecer no convívio. Para Paula 
Freitas, é importante dar a cara pelo 
trabalho que se faz. "Foi uma forma 
de fazer com que as pessoas parti-
cipassem”. Foi a primeira vez que as 
três responsáveis se viram envolvidas 
na organização deste evento, já com 
muita tradição em Guimarães. Mas 
era altura de fazer o esforço para re-
novar o convívio e cativar os comer-
ciantes da cidade. A abordagem foi 
tão bem sucedida, aliás, que a comis-
são organizadora deste ano foi eleita 
por aclamação, no final da festa, para 
assegurar desde já a próxima edição, 
no ano que vem. Paula Freitas até de-
fende que deve haver renovação entre 
os organizadores do evento, para que 
todos se envolvam, mas o consenso é 
de que o sucesso deste ano é para re-
petir em 2013.

ESPÍRITO DE VIZINhANÇA

É uma decisão acertada, até por-
que a importância deste convívio 
anual vai muito para além de um dia 
de festa. “Este convívio faz com que 

as pessoas se conheçam, se deem 
bem umas com as outras”, conta. É 
um espírito de união que tem depois 
ref lexos na vida quotidiana. Mais 
próximos e solidários, os agentes de 
tabacarias e quiosques de Guimarães 
têm um maior espírito de entreajuda, 
estão mais dispostos a trocar expe-
riências e conselhos, a ajudarem-se 
mutuamente. “Faz com que não haja 
demasiada rivalidade”. Isso ajuda a 
que os pontos de venda na cidade se 
encarem como colegas de negócio, 
disponíveis para aprender uns com os 
outros as melhores estratégias para 
melhorar o seu trabalho, promover o 
melhor serviço junto do cliente e ga-
rantir uma prosperidade partilhada 
entre todos – para que todos fiquem 
a ganhar.

Da esquerda para a direita:  
Paula Freitas, Graciete Martins e Rosa Vieira.

A montra de prémios sorteados.
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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
5520 Brasil Card €5 x 10 32,52 € 23% 10

optimus
13042 Mundo Fixo 5,69 € 23% 1
13090 Cartão POP VF €5 16,26 € 23% 5
13150  Cartão TAG 13,01€ 23% 5
13328 calling card optimus Mundo x 10 vF 32.52€ 23% 10

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
13319 PT Card  10€ (Pack 10) 65,04 € 23% 10

Uzo
3511 Cartão UZO 10€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
5766 UZO Huawei E1550 (Banda Larga) 21,88 € 23% 1

Vodafone
13017 Vodafone Directo Internacional €5 x 4 13,01 € 23% 4
5201 Vodafone Directo  5€ x 4 13,01 € 23% 4

ONI Brasil Card, €32,52 (pack 10)

Cartão TAG, €13,01 (pack 5) 
Calling Card Optimus Mundo, 

€32,52 (pack 10)

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

Cartão Uzo 10€ 
€16,26 (pack 5)

CATÁLOGO 
DE  PRODUTOS  

NÃO EDITORIAIS

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

Albano Alves
13347 Rolos Térmicos 80x60x11 3,90 € 23% 10
13348 Rolos Térmicos 57x40x11 1,65 € 23% 10
13349 Rolos Térmicos 57x45x11 1,94 € 23% 10
13350 Rolos Térmicos 57x50x11 2,30 € 23% 10
13351 Rolos Papel Normal 57x70x11 2,05 € 23% 10
13352 Rolos Papel Normal 75x70x11 2,70 € 23% 10

Rolos Térmicos 80x60x11
usado no kios kube (pack 10) 

€3,90

ponto de venda
clube
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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% 100 

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

Sabor Premier
13172 Promoção 1 
 (Cx Filtros 6mm + Cx Filtros 8mm + 5 cxs Tubos 100) 19,44 € 23% 1
13173 Promoção 2A (Cx Papel 1.1/4 + 2 Cigarreiras) 15,50 € 23% 1
13180 Promoção 2B (Cx Papel King size slim + 2 Cigarreiras) 16,50 € 23% 1
13174 Promoção 3 (4 Cxs Tubos 1000 + Máq. encher tripla) 17,60 € 23% 1
13175 Promoção 4  
 (2 Cxs Filtros 6mm + Cx Filtros 8mm + Cx Filtros 8mm) 30,24 € 23% 1
13176 Promoção 5 (12 Cxs Tubos 300 + 1 Máq. encher dupla) 16,20 € 23% 1
13177 Promoção 6 (14 Cxs Tubos 500 + 2 Cxs Tubos 500) 30,80 € 23% 1
13178 Promoção 7 (2 Cxs Papel Short + 1 Rolling box) 25,00 € 23% 1

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

Sabor Premier Promoção 7  
(2 Cxs Papel Short + 1 Rolling box) 

25,00 €

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) 9,56 € 23% 10
3993 pilha lítio tipo moeda (mah 120,0) 9,56 € 23% 10
3994 pilha lítio tipo moeda (mah 220,0) 9,56 € 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

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



30

Quiosque 51 | 2012

catálogo

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

PASTILhAS ELÁSTICAS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
4430 Bubblicious Morango 4,95 € 23% 100
4436 Bubblicious Menta 4,95 € 23% 100
4443 Bubblicious Magic fruit 4,95 € 23% 100
4457 Bubblicious Boca Azul 4,95 € 23% 100
4500 Trident Fresh Spearmint 9,36 € 23% 24
4501 Trident Fresh Peppermint 9,36 € 23% 24
4573 Trident Senses Rainforest mint 9,60 € 23% 12
4599 Trident Senses Watermelon Sunrise 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
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 4,95 € 23% 100
13025 Chiclets Cool Midnight Mint 7,70 € 23% 14
13039 Bubblicious Marshmallow 4,95 € 23% 100
13040 Trident Twist Watermelon 8,96 € 23% 16
13041 Trident Twist Strawberry 8,96 € 23% 16
13353 Trident Twist Entertainmint 9,60 € 23% 12
13354 Trident Twist Legendary Berry 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
13304 Chiclets Push Box Morango 5,84 € 23% 16
13305 Chiclets Push Box Spearmint 5,84 € 23% 16

Gorila vários sabores 
€3,05 (unidade)

Display Clix 3D  
€20,04 (unidade)

Trident Twist Entertainmint 
Trident Twist Legendary Berry 

€9,60 (Pack 12)

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
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

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 
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Novidade! A Lycamobile chegou a Portugal

Chamadas e SMS gratuitos e ilimitados
Entre Lycamobile Portugal

Encomende os cartões Lycamobile e beneficie de

20% de desconto!
Pack 5 cartões Lycamobile = 16,26€ + IVA

Redes Fixas
cent/min

Redes Móveis
cent/min

www.lycamobile.pt 26 500 1632
mais informações em

Lycamobile é o novo cartão SIM para
chamadas Nacionais e Internacionais

de baixo custo.
Lycamobile o novo

cartão SIM pré pago

Chamadas nacionais: não é aplicada taxa de conexão. Faturação por períodos de 10 segundos após o primeiro minuto. Internet: taxados por Mega Bytes - oferta válida até 31/10/2012. Chamadas gratuitas de Lycamobile para Lycamobile: 

de 1 a 31 de Outubro de 2012, os clientes devem carregar um mínimo de €5,00 para beneficiar de chamadas gratuitas entre Lycamobile Portugal. Aplica-se uma política de utilização razoável de 5.000 minutos e 3.000 SMS mensais por 

cliente. Qualquer alteração nos tarifários será divulgada na secção Tarifários em www.lycamobile.pt. Visite o nosso website ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do 265001632 para mais informações.

Brasil 3 9

Ucrânia 9 12

Roménia 4 12

Nacionais
Redes Fixas/min

Redes Móveis/min
SMS

Internet/Mb

8cent

LM_Portuguese_A4.indd   1 27/09/2012   15:59
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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

•	Fabricamos Mobiliário Comercial 

•	Contactos: 
808 203 269 grátis 
232 467 000 
decorshop@mail.telepac.pt 

•	Condições especiais para clientes 
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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GESTÃO 
DE 

ESPAÇOS
ATENDIMENTO 

AO CLIENTE

INFORMÁTICAINFORMÁTICA

FISCALIDADE

CONTABILIDADECONTABILIDADE

MARKETINGMARKETING

PROMOÇÃO

INFORME-SE DAS PRÓXIMAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E WORKSHOPS PELO EMAIL 
KIOSACADEMY@VASP.PT OU PELO TELEFONE 21 433 7066.



A informação contida nesta monofolha, nomeadamente preços e tarifários, encontram-se em vigor à data de saída
desta monofolha, salvo rutura de stock, e poderá ser alterada sem aviso pré vio. Campanha limitada ao stock existente.

uzo®

descomplicado

Código: 3511
Compre por: €16,26 (s/IVA)

e falo a 8cênt./min.uzo®

para todas as redes

Pack 5 cartões UZO €25,00

PVP: €5
com €15
em chamadas
€5 de saldo inicial + €5 nos dois
primeiros carregamentos


