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Esta edição está escrita nos termos do novo acordo ortográfico.

Quando gostamos de alguém, 
queremos ficar mais perto dessa pes-
soa. Com “ficar mais perto” queremos 
transmitir a ideia de estar disponível 
para apoiar sempre que necessário. 
Mas “ficar mais perto” também sig-
nifica ter a oportunidade de ouvir e 
compreender essa pessoa. Num mun-
do em que é cada vez maior o afasta-
mento das pessoas das suas famílias e 
amigos, aumenta a importância de es-
tabelecer formas de “ficar mais perto” 
uns dos outros. No negócio de venda 
de publicações, o “ficar mais perto” 
passa por melhorar o conhecimento 
dos clientes, dos seus interesses, de-
sejos e necessidades, de forma a dis-
ponibilizar-lhes produtos e serviços 
que sejam do seu agrado. Um cliente 
satisfeito é um cliente que repete a 
experiência de compra, permitindo o 
aprofundar do relacionamento esta-
belecido e a sua fidelização ao ponto 
de venda.

Também a Vasp tem, ao longo dos 
últimos anos, seguido uma estratégia 
de aproximação à sua rede de pontos 
de venda. Tal estratégia reflecte-se 
no seu dia-a-dia através do reforço 
das visitas da equipa de promoção, na 

aposta na melhoria da qualidade do 
atendimento e no investimento em 
novas tecnologias que permitam “en-
curtar distâncias” e simplificar a vida 
dos pontos de venda. Nesta edição da 
Quiosque damos especial destaque 
a duas dessas tecnologias: NetVasp 
e Kios Kube. Mas não queremos fi-
car por aqui. No momento actual em 
que todo o país atravessa dificuldades 
económicas sérias e em que o tecido 
empresarial luta muitas vezes pela sua 
própria sobrevivência, pensamos que 
é ainda mais necessário desenvolver 
iniciativas conjuntas que nos permi-
tam ficar mais perto uns dos outros. 
Com esse objectivo, lançamos recen-
temente uma nova App (denominada 
Kios Mobile) que permite aos clientes 
encontrarem facilmente o local mais 
próximo da sua localização actual 
onde uma dada publicação se encon-
tra à venda. Temos também planeado 
lançar ao longo deste ano de 2013 al-
gumas outras novidades que oportu-
namente serão anunciadas.

Resumindo: queremos ficar cada 
vez mais perto de si!

Paulo Proença
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Foi uma satisfação para Fátima 
Pinhal, da Papelaria Ricardo, na Póvoa 

de Santa Iria, saber que um dos seus 
clientes regulares tinha ganho um prémio 
de 500 euros no concurso Orçamento 
Extra, promovido pelo Correio da Manhã. 
“É um cliente de todos os dias”, conta 
Fátima Pinhal. “Vem à nossa loja todas as 
manhãs”.

A papelaria está instalada no centro 
da Póvoa de Santa Iria há 30 anos e conta 
por isso com muitos fregueses habituais. 
O concurso promovido pelo diário, que 
consistia no sorteio de cupões publicados 
nas edições do jornal, foi por isso seguido 
com interesse pelos leitores de sempre. 

Acabou por ser um dos clientes antigos 
da Papelaria Ricardo o contemplado. 
“Ficamos satisfeitos com o prémio”, diz a 
proprietária da loja. “Ainda por cima por 
ter saído a uma pessoa que compra habi-
tualmente aqui”.

Orgulhosa, Fátima Pinhal expôs na 
montra uma fotocópia do prémio. A no-
tícia espalhou-se e suscitou a curiosidade 
dos outros clientes. “É uma loja de rua, 
as pessoas passam, perguntam e comen-
tam”, explica a agente. Quanto ao premia-
do, os 500 euros chegaram no momento 
certo. “Foi uma boa altura”, conta Fátima 
Pinhal. “Esse valor vem sempre a calhar, 
nos tempos que correm”.

Numa altura em que muitos pon-
tos de venda procuram manter-se à 

tona da água, Vera Braga está a pensar 
na expansão do negócio. Dona de um 
quiosque no centro de Vieira de Leiria, a 
empresária já tem planos para expandi-
-lo (aproveitando a vizinhança de um 
outro quiosque de venda de gelados, que 
também lhe pertence) e até já pensa em 
abrir um segundo ponto de venda, junto 
a uma das praias da região.

O sucesso depende de um conjunto 
de fatores. “Estamos muito bem situa-
dos e acabamos por tirar partido disso”, 
conta Vera Braga, uma nativa de Vieira 
de Leiria que viveu 14 anos na Alemanha 
antes de voltar à terra natal e abrir o seu 
negócio. A sua experiência no estrangei-
ro não é desperdiçada: a zona de Vieira 
de Leiria é muito procurada por turistas 
e tem também uma comunidade impor-
tante de residentes estrangeiros. Por isso 
mesmo, os títulos internacionais não 
faltam neste quiosque, que tira proveito 
de uma proprietária que conhece bem 
os produtos e sabe recomendá-los aos 
clientes.

Nos quiosques falta muitas vezes es-
paço para uma boa exposição, mas Vera 
Braga teve a preocupação de remodelar o 
espaço quando o veio ocupar. “Consigo ex-
por bastantes artigos”, assegura. “E quando 
o tempo está do nosso lado conseguimos 
por os expositores lá fora”.

Conhecer os clientes é importante. As 
revistas de surf, por exemplo, vendem-se 
bem nesta zona, muito procurada pelos 

surfistas, e têm por isso uma atenção es-
pecial. De resto, as zonas de exposição 
estão pensadas para públicos-alvo especí-
ficos. “Tentamos chegar a todas as idades”, 
conta Vera Braga. Com o quiosque de ge-
lados a ajudar a captar clientes, o negócio 
vai de vento em popa. “Os tempos não 
estão fáceis mas as coisas estão a correr 
bem”, congratula-se a agente. “Que assim 
continuem!”

UM NEGóCIO EM CRESCIMENTO
Saber aliar aS vantagenS de uma clientela regular àS potencialidadeS do 
comércio Sazonal é a fórmula de SuceSSo da empreSária vera braga

UMA hORA DE SORTE
um prémio de 500 euroS do concurSo orçamento extra, do 

correio da manhã, foi entregue na póvoa de Santa iria

•	 Chamadas	gratuitas	entre	Lycamobile	Portugal
•	 SMS	gratuitos	para	todas	as	redes	nacionais
•	 Internet	ilimitada

www.lycamobile.pt	 26	500	1632
mais informações em

O	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 por tempo limitado. Para mais informações visite www.

lycamobile.pt. Chamadas gratuitas de Lycamobile para Lycamobile: 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. Oferta válida por tempo limitado. Para mais informações visite www.lycamobile.pt. 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.

*Limitado ao stock existente.

8cênt

Encomende	os	cartões	SIM	Lycamobile	com	20%	de	desconto	e	ganhe

Redes	nacionais	fixas	
e	móveis	/min

20€

GRÁTIS*

em	vale	
combustível	

Pack	15	cartões	
SIM	5€ 48,78€	(+IVA)=

10€	em	vale	
combustível	

GRÁTIS*

Pack	10	cartões	
SIM	5€ 32,52€	(+IVA)=

10€	em	vale	combustível*

Pack	5	cartões
SIM	5€ 16,26€	(+IVA)=
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COLEÇÃO DE CROMOS
ANGRY BIRDS SPACE
Nova coleção de cromos das conhecidas personagens do 
jogo ANGRY BIRDS SPACE.

MOTO MAGANIzE
Revista de motociclismo.

TREVL
Revista de motociclismo e viagens.

PORTA ChAVES
ANGRY BIRDS
Saquetas com porta chaves
das personagens do jogo 
ANGRY BIRDS.

COLEÇÃO DE CROMOS
SKYLANDERS
Caderneta e cromos dos Skylanders, personagens de um 
jogo de consola de grande sucesso entre os mais novos.

jORNAL SéNIOR
Jornal de informação geral 
especialmente dedicada ao 
público com mais de 60 anos.
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9 maio
Informação geral
Quinzenal
Sénior
€0,95
Junto aos jornais semanais

6 abril
Brinquedo
One shot
Infantil/Juvenil
€3,99
Balcão

26 abril
Brinquedo
One shot
Juvenil
Álbum €3,00
Saqueta €0,60
Balcão / Local de grande 
visibilidade

30 março
Motociclismo
Mensal
Adulto
€3,00
Junto às revistas de motos

5 abril
Motociclismo
Semestral
Adulto
€3,90
Junto às revistas de motos

13 abril
Brinquedo
One shot
Infantil/Juvenil
Álbum €1,50
Saquetas €0,60
Balcão / Local de grande 
visibilidade
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COLEÇÃO DE CROMOS
ANGRY BIRDS SPACE
Nova coleção de cromos das conhecidas personagens do 
jogo ANGRY BIRDS SPACE.

MOTO MAGANIzE
Revista de motociclismo.

TREVL
Revista de motociclismo e viagens.

PORTA ChAVES
ANGRY BIRDS
Saquetas com porta chaves
das personagens do jogo 
ANGRY BIRDS.

COLEÇÃO DE CROMOS
SKYLANDERS
Caderneta e cromos dos Skylanders, personagens de um 
jogo de consola de grande sucesso entre os mais novos.

jORNAL SéNIOR
Jornal de informação geral 
especialmente dedicada ao 
público com mais de 60 anos.

DATA DE LANÇAMENTO:
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ARTE IDEIAS 
ESPECIAL
Revista de lavores. Cada edição
é dedicada a um tema específico.

MÃOS DE FADA
ESPECIAL
Publicação de croché em 
formato revista com ideias 
originais e modernas.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

5 abril
Lavores
Aperiódica
Adulto
€2,80
Junto às revistas de lavores.

16 abril
Lavores
Mensal
Adulto
€3,00
Junto às revistas de lavores.
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PULSEIRAS
ONE DIRECTION
Pulseiras splash dos 
One Direction.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

8 maio
Brinquedo
One shot
Juvenil
€2,99
Balcão

PEGAjOSOS
DIVERTIDOS
Saquetas com pegajosos divertidos.

ECO 123
Revista sobre ecologia, 
sociedade e economia
sustentável.

PULSEIRAS zIPPIN'
Saquetas com 
pulseiras Zippin'.

PULSEIRAS 
ROLLIN'
Conjuntos de 5 pulseiras 
coloridas Rollin'.

FIGURAS
ABELhA MAIA
Saquetas com figuras
articuladas da série
Abelha Maia.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:
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DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PúBLICO ALVO:

PREÇO:
ExPOSIÇÃO:

8 maio
Brinquedo
One Shot
Infantil/Juvenil
€1,00
Balcão

6 abril
Brinquedo
One Shot
Infantil
€3,50
Balcão

8 maio
Brinquedo
One Shot
Infantil
€0,50
Balcão

21 março
Ecologia
Trimestral
Adulto
€5,00

6 abril
Brinquedo
One Shot
Infantil/Juvenil
€1,99
Balcão
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EQUIPAMENTO PARA LOJAS

PAPELARIAS LIVRARIAS

Tel. 21 7979115
Telm: 91 9796748

isexpolda@gmail.com

» estudo

» conceção

» design

» execução

» montagem

ORÇAMENTOS GRÁTIS



Novidade! Agora podes colecionar os músculos 
de O Corpo Humano e os novos fascículos

Diverte-te e aprende com
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DN / jN
xANA TOC TOC
6 livros infantis de atividades.

visão - vencedores
DA ACADEMIA
4 filmes premiados pela Academia - "A Dama de Ferro", 
"A Rede Social", "Cisne Negro" e a novidade em DVD 
"Lincoln".

flash - serviço Jade
(casa alegre)
Serviço composto por peças de porcelana exclusivas e 
cálices de bicos.

ExPRESSO
dvd - hitchcock
Pela primeira vez em DVD 
o filme Hitchcock.

CORREIO DA MANhÃ
COLEÇÃO CORPO hUMANO
Colecção Corpo Humano - Peças Extra (Pele e Músculos) 
composta por 30 fascículos com oferta de peças.

ALVIN E OS ESQUILOS
Coleção de 3 DVD's Alvin e os Esquilos, 
que podem ser adquiridos com a
Caras, TV Mais e Telenovelas.

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

DATA DE INíCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:

PúBLICO ALVO:
PREÇO:

ExPOSIÇÃO:

15 junho
15 junho
Cinema
Única
Todos
€12,95
Junto ao Expresso

18 maio
7 dezembro
Anatomia
Semanal
Juvenil/Adulto
€6,95
Junto ao CM

1 junho
1 julho
Infantil
Semanal
Infantil/Juvenil
€3,50 cada livro
Junto ao DN e JN

29 maio
14 junho
Cinema
Semanal
Infantil/Juvenil
€5,95
Junto às revistas 
Caras, TVMais ou Telenovelas

23 maio
12 junho
Cinema
Semanal
Todos
A Dama de Ferro, A Rede Social, 
Cisne Negro - €5,95
Lincon - €12,95
Junto à Visão

18 maio 2013
12 abril 2014
Loiça
Semanal
Todos
pratos raso e sopa - €5,95
prato sobremesa, cálices de água 
de vinho tinto e flute - €4,95
cálice vinho branco - €4,30
chávena de café - €5,95
Junto  à Flash

ALVIN 1,2,3_205x295.pdf   1   17-05-2013   11:31:40

© 2011 Pathe Productions Limited , Channel four Television Corporation and the British Film Institute
© 2010 Columbia Pictures Industries  Inc. and Beverly Blvd LLC. All rights reserved
© 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation, CCP Black Swan Investments , LLC and Dune Entretainment III LLC All rights reserved
© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation, DreamWork II Distribution Co., LLC and Dune Entretainment III LLC All rights reserved

excelentes autores
grandes interpretações

4 filmes premiados

excelentes autores
grandes interpretações

4 filmes premiados

preço exclusivopreço exclusivo

AF_Oscars_2013_260x330.indd   1 15-05-2013   17:11:50
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IMPALA
“ESTAMOS SEMPRE A APRENDER 
COM OS NOSSOS LEITORES”  

vencer, meSmo na actual conjuntura,  é o objectivo do grupo impala, que reconhece a 
vaSp como parceiro adequado para o Seu SuceSSo
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Todos conhecemos os títulos 
do Grupo Impala. Revistas de gran-

de circulação, como a Maria ou a Nova 
Gente fazem parte do quotidiano de 
leitura de muitos portugueses e são 
uma parte importante do negócio para 
os pontos de venda. Teresa Simões, 
Directora de Marketing do Grupo 
Impala, explica que o sucesso está em 
saber perceber os leitores e estar atento 
às suas necessidades. Foi isso que sus-
tentou o crescimento de um dos mais 
antigos grupos de media portugueses. E 
é essa confiança que continuará a fazer o 
sucesso da Impala no futuro. Sempre de 
braço dado com os pontos de venda, que 
têm um papel fundamental na atração 
dos leitores e na relação pessoal, insubs-
tituível, com os clientes.

o grupo impala é um 
dos grandes grupos de 
comunicação social em 
Portugal. a que se deve o 
vosso sucesso?

É inquestionável que só poderemos 
falar de sucesso graças a todos aqueles 
que nos conferiram confiança, que ao 
longo do tempo nos são fiéis, nos acom-
panham e nos desafiam a fazer melhor. 

Falo, claro, dos nossos leitores. São 
eles que nos ajudam a construir e a 
desenvolver os nossos produtos, são 
eles os responsáveis pelo crescimento 
e pela maturidade de produtos que ao 
longo dos anos se tornaram referência 
na imprensa nacional. A nossa forma 
de estar no mercado determina signi-
ficativamente o êxito do nosso Grupo 
Editorial. Não é uma formula mágica, a 
nossa. Significa apenas e só um profun-
do respeito e proximidade com os leito-
res, a humildade de pensarmos que não 
somos donos da verdade, que não tra-
balhamos para o nosso gosto individual, 

mas para o gosto e interesse da maioria 
dos leitores.

a impala edita vários 
títulos, que são líderes 
nos seus segmentos, de 
que as revistas Maria, 
nova gente e tv 7 dias, são 
exemplos destacados. como 
conseguiram construir 
e manter a fidelidade, 
proximidade e confiança 
dos seus leitores?

Como referido anteriormente, os 
nossos leitores foram e são os grandes 
responsáveis por tornar estes títulos em 
verdadeiros casos de sucesso. Fomos 
procurando “ouvir” e estar perto do 
mercado para perceber como podería-
mos responder da melhor forma às suas 
necessidades. Não esquecendo uma boa 
quota do sucesso que advém dos nossos 
profissionais, que sempre perceberam 

que deveriam inovar, criar, desenvolver 
várias e diferentes formas de comunica-
ção sem se perder a identidade e a linha 
editorial que nos propusemos construir. 
Os nossos produtos passam de geração 
em geração: de pais para filhos e para ne-
tos até, mantendo a identidade. Isto só se 
consegue quando temos a capacidade de 
saber interpretar as diferentes mutações 
da nossa sociedade, ao nível social, cultu-
ral, económico e até politico – com a con-
vicção de que estamos sempre a aprender 
com os nossos leitores, com a preocupa-
ção de nos adaptarmos ao seu gosto, com 
um grande esforço para lhes darmos a 
melhor e a mais exata informação.

num quadro de recessão 
económica e de redução 
generalizada da circulação 
da imprensa escrita, os 
vossos títulos têm tido um 
comportamento positivo 

IMPALA
“ESTAMOS SEMPRE A APRENDER 
COM OS NOSSOS LEITORES”  

vencer, meSmo na actual conjuntura,  é o objectivo do grupo impala, que reconhece a 
vaSp como parceiro adequado para o Seu SuceSSo
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relativamente ao mercado 
editorial em geral. como o 
avaliam?

É verdade que estamos a passar por 
um período complicado, estamos aten-
tos e vamos acompanhando o compor-
tamento dos diferentes suportes ao nível 
dos diferentes meios de comunicação 
social. Com maior ou menor dificuldade, 
a circulação paga dos nossos produtos 
de referência tem tido um bom desem-
penho. Isso é sinal de que ao longo dos 
anos consolidámos a fidelização e a con-
fiança dos nossos leitores, continuamos a 
acreditar que estamos a editar produtos, 
independentemente do seu segmento, 
que vão ao encontro daquilo que são as 
necessidades desses mesmos leitores, 
crescemos com eles. Essa preferência en-
che-nos de orgulho e responsabiliza-nos.

de uma forma geral, estão 
satisfeitos com a forma 
como as vossas revistas e 
produtos associados são 
expostos? 

À exceção das grandes superfícies, de 
uma forma geral direi que sim. Temos a 
noção de que os próprios pontos de ven-
da consideram os nossos produtos de re-
ferência uma mais valia para o seu ponto 
de venda. Por alguma razão continuamos 
a ser líderes em diferentes segmentos. 
Devemos procurar que produtos de re-
ferência mereçam a melhor exposição 
possível, eles são a garantia do retorno 
para todos aqueles que direta ou indire-
tamente são nossos parceiros. 

os pontos de venda são 
local de proximidade com o 
público. a nossa “Quiosque” 
é-lhes especialmente 
dirigida. Que palavras, ou 
conselhos, lhes querem 
transmitir? 

Tem sido interessante verificar que 
hoje em dia os pontos de venda deixam 
de ser meros escaparates onde o leitor 
passa e efetiva a sua compra. Hoje, no tal 
quadro de recessão económica, a proxi-
midade dos pontos de venda com o com-
prador ou (potencial comprador), é uma 
realidade. Existe uma relação de confian-
ça, quase que uma cumplicidade entre 
o ponto de venda e o comprador. Existe 

a necessidade de fomentar a tal proxi-
midade. As relações humanas são fun-
damentais nesta relação “abalada” por 
circunstâncias económicas que em nada 
ajudam estes pontos de venda. É impor-
tante fazer bons produtos, estamos todos 
de acordo. É importante que o merca-
do tenha acesso a eles. Para isso, muito 
contribui a forma como hoje em dia se 
cria, estabelece e fomenta uma relação 
de confiança entre o ponto de venda e o 
comprador/leitor. Não descurar na apre-
sentação na exposição dos produtos, é 
importante, mas não menos importante 
é a relação humana que deve existir.

a vasp iniciou a distribuição 
dos vossos títulos no 
passado mês de março. o 
que esperam de nós e da 
nossa rede de agentes, como 
suporte à evolução futura 
do grupo impala? 

Esperamos – e estamos convictos 
disso – que se estabeleceu uma relação 
de parceria convicta dos objetivos e das 
necessidades de ambos. Estamos a con-
solidar formas de trabalho, modelos de 
negócio que sem duvida alguma vão ser 
responsáveis pela evolução do grupo. 
Estamos perante duas entidades que 
acompanham a evolução do mercado, 
avaliando os pressupostos que hoje em 

dia são essenciais para que a atividade de 
ambas possam atingir os resultados es-
perados. Temos visões próximas daquilo 
que são os nossos argumentos, fazer face 
a toda a conjuntura que nos é favorável, 
isso é muito importante.

como analisam a 
evolução das novas 
plataformas digitais e que 
complementaridades podem 
vir a ter com a imprensa em 
papel?

As novas plataformas são uma reali-
dade e não podemos fazer de conta que 
não existem. Percebendo esta realidade, 
melhor estamos preparados para fazer 
face aos desafios inerentes ao digital e ao 
online. Não vamos deixar de responder 
a esta evolução. O facto de termos bons 
produtos em papel só nos dá confiança 
para que esses mesmos possam revestir-
-se da tal complementaridade das novas 
plataformas. A nossa mais valia é o facto 
dos nossos conteúdos serem de referên-
cia, vamos alargar o seu âmbito de comu-
nicação tendo em conta os pressupostos 
associados às novas plataformas e os 
pressupostos inerentes à tradicional im-
prensa escrita. Devemos olhar para esses 
conteúdos e perceber como deve existir 
essa complementaridade para as dife-
rentes plataformas a usar.
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A Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, em conjunto com a TMK, 

levou a cabo uma ação de divulgação da 
sua coleção de livros, junto da cadeia de 
supermercados Pingo Doce, de Norte a 
Sul do país. O grande objetivo desta ação 
foi sensibilizar as equipas de venda dos 
estabelecimentos comerciais e, ao mes-
mo tempo, reorganizar os expositores 
e o sortido, encetando um trabalho de 
reorganização entre lojas com o intuito 
de aumentar as vendas.

Susana Norton, Diretora de 
Operações da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, comenta que os ob-
jetivos foram em larga escala cumpridos: 
“Nunca tínhamos feito uma ação com 
a equipa de vendas, mas conseguimos 
sensibilizar para a venda dos 36 títulos já 

editados, numa coleção longa que já tem 
dois anos”.

As características muito próprias de 
uma coleção que conhece novos títulos a 
cada quatro meses, requerem uma aten-
ção especial ao destaque dado aos livros, 
aos expositores em que se encontram 
e à boa identificação e manuseamento 
dos stocks. Esta ação pretendeu ainda 
estabelecer uma maior empatia com os 
colaboradores das lojas, dando-lhes a 
conhecer algumas das temáticas aborda-
das na coleção de ensaios e cimentando 
a mensagem da “Receita do Saber”, uma 
mensagem partilhada entre ambas as 
partes do grupo Jerónimo Martins. 

Com objetivos semelhantes, a FFMS 
encontra-se ainda a desenvolver uma 
iniciativa de relançamento da segunda 
edição da revista XXI – Ter Opinião, em 

parceria com as lojas FNAC. Durante os 
meses de maio e junho, vários eventos 
colocam em foco os temas abordados 
pela publicação anual de referência da 
FFMS.

“A 2ª edição da revista foi lançada 
em Novembro do ano passado, mas tem 
ainda uma larga validade e um largo in-
teresse” – refere Susana Norton. “Como 
acreditamos que ainda tem muito para 
dar, organizámos um ciclo de debates so-
bre soberania e economia, que espelham 
o interesse da fundação em fomentar o 
debate, através da disponibilização de 
informação relevante”.

O culminar desta ação será uma con-
versa à volta da exposição “Praga ‘57”, que 
reúne o trabalho fotográfico de Gérard 
Castello-Lopes na sua viagem à antiga 
Checoslováquia.

FuNDAçãO FRANCISCO MANuEL DOS SANTOS 
CIMENTAR AS RELAÇõES
açõeS de divulgação da fundação franciSco manuel doS SantoS fortalecem a 
imagem daS SuaS publicaçõeS no terreno

O expositor vertical no Pingo Doce de Telheiras.

Pingo Doce no Odivelas Shopping.
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A edição regular de guias espe-
cializados em temas de interesse 

para os leitores da Zen faz parte da es-
tratégia da editora Zenelly para a promo-
ção da revista. E porque o que importa é 
captar leitores, a Zen investe sempre em 
ações de visibilidade nas montras dos 
pontos de venda com maior potencial. 
Para a editora, trata-se de um investi-
mento com excelente retorno. A revista 
Zen é hoje uma marca consolidada, com 
um corpo muito fiel de leitores habi-
tuais. O investimento na boa exposição 
do título – e dos guias especiais que o 
acompanham – é por isso a melhor for-
ma de aumentar a notoriedade e impul-
sionar as vendas.

Foi o que foi feito em abril passa-
do para a edição do guia especial Saúde 
Natural. Este é um dos guias mais procu-
rados pelos leitores, que valorizam este 
tipo de produtos complementares à re-
vista. A pensar nisso, a Zenelly e a TMK 
programaram uma ação de visibilidade 
que se centrou nos pontos de venda da 
Presselinha. Durante uma semana, as 
montras desta rede de lojas estiveram 
decoradas com a edição especial da revis-
ta Zen – com resultados animadores. A 
ação, simples e bem sucedida, serviu para 
mostrar como é importante dinamizar as 
montras e chamar a atenção dos clientes. 
E para isso basta às vezes apostar numa 
exposição imaginativa dos títulos.

A exposição que marca os 40 
anos do semanário Expresso tem 

animado várias cidades do país, com 
um conjunto de fotografias de grande 
impacto, colocadas em espaços nobres 
das cidades e que contam a história 
dos últimos 40 anos da vida nacional. 
Integrada na campanha de aniversário, a 
passagem da exposição pelas várias cida-
des tem sido acompanhada de uma ação 
promocional que consiste na utilização 
de uma bicicleta como quiosque itine-
rante do jornal, a preço reduzido.

No início de abril, foi a vez de Aveiro 
experimentar este original escaparate 
itinerante. Licínio Ferreira, o agente que 
em colaboração com a TMK participou 
no projeto, não podia ter ficado mais 
satisfeito. “As pessoas reagiram muito 

bem”, aponta. “A bicicleta e a promoto-
ra cativaram os clientes”. Em Aveiro foi a 
primeira vez que se viu este meio de ven-
das, que começa a ser corrente em várias 
praias do país durante o verão. O fator 
novidade foi importante e até o sol apa-
receu. “Foi tudo a ajudar”, congratula-se 
Licínio Ferreira.

Durante um dia, a bicicleta passeou-
-se pelo centro de Aveiro, entre a Praça 
Marquês de Pombal (onde estava a ex-
posição) e a Praça Humberto Delgado. 
Além da novidade e da comodidade para 
os clientes, o facto de o jornal ser vendi-
do a um preço especial de 1,80 euros, em 
vez dos 3 euros habituais, foi um grande 
chamariz. “Deu resultado”, conta o agen-
te. “Vendemos três vezes mais do que o 
habitual”.

REVISTA ZEN
DESTAQUE à SAúDE NATURAL

o lançamento do guia Saúde natural, da reviSta zen, foi acompanhado de uma 
ação de promoção naS montraS da preSSelinha 

ExPRESSO
BICICLETA ExPRESSO FAz SUCESSO EM AVEIRO

a paSSagem da expoSição doS 40 anoS do expreSSo pela cidade de aveiro foi o 
pretexto para uma iniciativa de SuceSSo naS vendaS do jornal

A exposição dos 40 anos do Expresso na Praça 
Marquês de Pombal, em Aveiro.

A montra Zen na Presselinha do Oeiras Parque.
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“O nosso principal interme-
diário é o ponto de venda”, 

conta Raul Tavares, responsável da 
distribuição do Grupo Controlinveste, 
ao justificar a criação de um programa 
de incentivos para os agentes da rede 
Vasp. A iniciativa, que decorre em si-
multâneo com o concurso dirigido aos 
leitores por ocasião dos 125 anos do 
JN, atribui vales de compras nas lojas 
Sonae aos agentes que se distinguirem 
no cumprimento de objetivos de venda 
específicos.

O concurso, que arrancou em abril e 
decorre ao longo de seis quinzenas, pas-
sa pela definição de objetivos de venda 
a 250 agentes da rede. Quinzenalmente 
os objetivos são revistos e inicia-se 
nova ronda, para permitir que os agen-
tes que não tenham sido bem sucedidos 

na etapa anterior tenham nova oportu-
nidade de ganhar. No final, serão ofere-
cidos mais de 8 mil euros em vales de 
compras, com um prémio único de 500 
euros para o melhor ponto de venda.

A iniciativa é ao mesmo tempo um 
prémio e um incentivo para os agen-
tes, explica Raul Tavares. “Quisemos 
agraciá-los com prémios, mas de uma 
forma que também os envolvesse no 
negócio”. Para isso, a participação da 
distribuidora foi crucial. “A Vasp envol-
veu-se muito”, aponta o responsável da 
Controlinveste. “É o nosso elo de liga-
ção aos agentes”.

Satisfeito com a adesão dos pontos 
de venda, Raul Tavares faz um balanço 
positivo deste projeto. “É um modelo 
que pretendemos repetir e ir melho-
rando no futuro”, aponta.

JORNAL DE NOTíCIAS
CONTROLINVESTE PREMEIA AGENTES
um programa de incentivoS inovador eStá a premiar oS agenteS que maiS Se 
diStinguem naS vendaS do jornal de notíciaS

PROGRAMA DE INCENTIVO

A editora Presspeople conti-
nua a apostar nas feiras temáticas 

dos hipermercados Continente para 
aumentar a exposição das suas publi-
cações. Com várias revistas sobre culi-
nária, as feiras do Continente dedicadas 
a produtos específicos tornam-se no 
palco ideal para dar a conhecer os títu-
los da Presspeople, partilhando com os 
leitores desde os pratos mais práticos do 
dia-a-dia até às receitas mais gourmet.

“O feedback destas ações tem sido 
bom, elas tiveram uma aceitação for-
te”, refere Filipe Junqueira, respon-
sável de Marketing e Distribuição da 
Presspeople. “As vendas têm estabili-
zado após um aumento significativo no 
início destas estratégias, mas continua 
a ser positivo o destaque em relação à 

colocação normal das revistas; e a as-
sociação das publicações a um tema 
específico”.

A frequência destas feiras temáticas 
e a polivalência dos seus pontos de in-
teresse tornam-nas no local ideal para 
conferir uma maior visibilidade às vá-
rias revistas de culinária deste grupo, 
rodando os títulos e dando-os a conhe-
cer ao leitor. Consoante a mudança de 
tema da feira, a Presspeople, em colabo-
ração com a Vasp/TMK, vai colocando 
as revistas relevantes – Cozinha Prática 
de Sucesso, Click In Gourmet, Mariana 
Culinária, TV e Culinária – em destaque 
premium, na zona nobre das lojas. O 
destaque não passa despercebido aos 
leitores, que continuam a responder 
com o maior interesse.

PRESSPEOPLE
CULINÁRIA EM EVIDêNCIA
aS feiraS temáticaS daS lojaS continente criaram o momento ideal para o 
deStaque daS publicaçõeS da preSSpeople 

 Feira Páscoa no Continente de Matosinhos.
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Não basta ter produtos capazes 
de fidelizar leitores. Seja qual for o 

título, se não for bem exposto será mais 
difícil vingar. Atenta à importância da 
visibilidade junto dos leitores, a Plot 
Content, editora responsável pela revista 
Saber Viver, apostou numa ação especial 
nos hipermercados Continente de norte 
a sul do país. O objetivo foi aumentar a 
exposição da revista, já muito procurada 
pelos leitores, através da instalação de ex-
positores personalizados. 

Foi uma forma inteligente de destacar 
a Saber Viver nas zonas de venda de livros 
e revistas das lojas Continente, com uma 
ação de grande visibilidade. Esta não é a 
primeira ação promocional desenvolvida 
pela Plot Content em colaboração com a 
Vasp/TMK. A campanha junto da princi-
pal cadeia de hipermercados nacional tira 

partido da experiência já alcançada com 
outras iniciativas do género. O contributo 
da Vasp tem aqui uma importância espe-
cial. A distribuidora tirou partido do seu 
conhecimento do negócio e das neces-
sidades dos seus parceiros para ajudar a 
criar a melhor ação possível. 

Aqui, além do apoio dado pela TMK, a 
exposição da Saber Viver contou também 
com a participação do departamento de 
Grandes Clientes da Vasp, que tem fo-
mentado a criação de sinergias e o desen-
volvimento de campanhas especiais feitas 
à medida das especificidades de clientes 
de maior dimensão. O resultado foi uma 
ação de grande visibilidade e impacto 
para a Saber Viver, com bons frutos juntos 
dos leitores e um balanço muito positivo 
para a editora, a distribuidora e a cadeia 
Continente.

SABER VIVER
UMA ExPOSIÇÃO à PARTE

a reviSta Saber viver tem tido honraS de deStaque eSpecial naS prateleiraS doS 
hipermercadoS continente por todo o paíS 

O expositor da Saber Viver no Continente de Mafra.
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As instalações da Vasp recebe-
ram no passado dia 8 de maio uma 

formação avançada na utilização do sis-
tema Kios Kube. Destinada a quem já 
trabalha com o Kube, esta formação per-
mitiu explorar todas as funcionalidades 
deste sistema, possibilitando assim aos 
seus utilizadores um maior aproveita-
mento das potencialidades da solução, 
que lhes permite fazer uma gestão mais 
completa e pró-ativa dos seus negócios.

Sendo uma formação prática, esti-
veram à disposição dos participantes da 
formação vários equipamentos, para que 
todos pudessem testar e experimentar 
diretamente as funcionalidades do Kios 
Kube. A acompanhar a sessão, três for-
madores estiveram presentes durante 
todo o dia para partilhar os seus conheci-
mentos práticos sobre os vários módulos 
que compõem esta solução informática.

O Kios Kube é um sistema de apoio à 
gestão do negócio, concebido especifica-
mente para os pontos de venda. Trata-se 
de uma solução completa que inclui a 

componente de hardware (um terminal 
de pagamentos pronto a usar) e software 
(um sistema de gestão e faturação cer-
tificado para as novas normas exigidas 
pela administração fiscal), capaz de cen-
tralizar toda a informação de gestão do 
negócio, desde o histórico das vendas ao 
controlo de stocks, passando pelo registo 
de promoções e outras funcionalidades. 

Esta formação focou-se em aspetos 
mais detalhados de vários dos procedi-
mentos permitidos pelo Kios Kube, tais 
como o registo e gestão avançados de 
produtos e fornecedores, faturação, pla-
neamento de descontos preços e campa-
nhas, entre outros. Foi uma forma útil 
de ajudar os agentes a tirarem o máximo 
partido desta ferramenta, que permite 
um maior controlo e enorme fluidez de 
procedimentos ao seu utilizador. 

Margarida Victoria já trabalha com o 
Kios Kube há cerca de dois anos, no seu 
ponto de venda no centro do Fundão, a 
“Lotarias Victoria LDA”. Escolheu par-
ticipar nesta formação avançada para 

aprender um pouco mais sobre a ferra-
menta. “Há sempre uma troca benéfica 
de ideias com os outros, conhecemos 
truques novos sobre a forma como se in-
troduz material”, conta. “Foi a primeira 
formação onde participei e gostei imen-
so, porque deu para esclarecer muitas 
dúvidas. Estivemos mais concentrados 
em pormenores para os quais não temos 
tempo durante o funcionamento de loja 
normal do dia-a-dia, e os formadores 
dão-nos explicações válidas”.

 Igualmente satisfeita com o resulta-
do da formação ficou Anna Filyuk, pro-
prietária do “Quiosque del Habano”, nas 
Caldas da Rainha. “Foi muito proveitosa”, 
avaliou esta agente. “Há volta de cinco 
anos que usamos aquele sistema e esco-
lhemos um curso avançado para apren-
dermos ainda mais. A formação foi dada 
de forma fantástica e aprendemos vários 
'truques' muito simples mas muito úteis. 
Associar as vendas de suplementos a um 
produto principal, por exemplo, poupa 
muito tempo e dinheiro”.

O conhecimento aprofundado do 
sistema de gestão permite encontrar 
soluções mais adequadas às caracterís-
ticas específicas de cada negócio, e esta 
formação em Kios Kube é prova disso 
mesmo. Explorar todas as suas potencia-
lidades das soluções de gestão traz enor-
mes poupanças em tempo – e até em 
dinheiro, agilizando os vários processos 
e gerindo informação importante para o 
sucesso das vendas e para a gestão mais 
eficiente e rentável dos stocks.

KIOS ACADEMY
APRENDER NOVAS SOLUÇõES
um evento de formação avançada naS SoluçõeS KioS Kube permitiu aoS agenteS da 
vaSp trocarem ideiaS e deScobrirem novaS funcionalidadeS valioSaS
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Fim dos trabalhos
Visita à VASP

Esclarecimentos de dúvidas

Caso Prático:
 Loja Kios
 Demonstração Kios Kube

Informatização do ponto de venda - Kios KubeMódulo 3 
Pausa

Gestão e dinamização do espaço comercialMódulo 2 
Coffee-Break
Módulo 1 A VASP e os seus processos
Receção 09:00

09:30
11:00
11:15

13:00
14:30
15:30

16:30

17:00

INSCREVA-SE JÁ!

CONHEÇA AS MELHORES PRÁTICAS PARA UM NEGÓCIO BEM SUCEDIDO!

FAÇA DA SUA LOJA UMA LOJA DE REFERÊNCIA! 

GESTÃO DO PONTO DE VENDA
WORKSHOP ORGANIZAÇÃO E 

Inscreva-se já através do email 
kiosacademy@vasp.pt ou através do 
telefone 214337082

O Kios Academy disponibiliza formação adequada aos agentes VASP, que permitirá um maior domínio das 
questões operacionais com a VASP, bem como a execução das  melhores práticas, por forma a fazer uma gestão 
inteligente e eficaz do seu negócio.

Valor de inscrição - 50,00€ + IVA à taxa em vigor, pagável até uma semana antes da data de realização do workshop.
Inclui textos de apoio, coffee-break e certi�cado de frequência. Inscrições limitadas aos lugares existentes
(número mínimo de 15 participantes)

LISBOA
19 JUNHO

PRÓXIMASESSÃO

Promo KA 2013 Junho 19.pdf   2   23-05-2013   16:40:00
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O ciclo repete-se: todos os anos, 
com a chegada do verão, os pontos 

de venda localizados em zonas balneares 
preparam-se para a época de maior mo-
vimento – e mais negócio. Mas não basta 
abrir as portas para aproveitar as enchen-
tes de turistas a banhos. É preciso apro-
veitar a oportunidade, fazendo alterações 
à exposição dos produtos, à organização 
do ponto de venda e até ao tipo de oferta 
que os visitantes podem encontrar.

“Já estamos habituadíssimos a mudar 
para o verão”, explica Rui Gonçalves, ins-
talado há mais de 20 anos na avenida pe-
donal do Furadouro, Ovar, mesmo perto 
da praia. “Somos a casa mais antiga do 
Furadouro”, aponta com orgulho. Atento 
às necessidades dos novos clientes que 
procuram aquela zona durante a época 
balnear, este ponto de venda reinventa-
-se todos os anos. A loja tem a particu-
laridade de estar aberta 365 dias por ano 
e quando o tempo começa a melhorar, 
nota-se a diferença. Mesmo antes de che-
garem os meses fortes de praia, o número 
de clientes começa a subir logo aos fins 
de semana, e é preciso estar preparado 
para os servir.

A primeira aposta é no aumento da 
oferta. Mais clientes significa mais pro-
cura, pelo que Rui Gonçalves se esforça 
por aumentar a quantidade de produtos 
disponíveis, para que nada falte. A boa 
exposição é também fundamental. O 

objetivo é garantir que nenhum cliente 
desista da compra por não encontrar ra-
pidamente o que procura. “No verão fa-
zemos uma maior exposição das edições”, 
explica este agente. “A grande diferença é 
ao nível da imprensa estrangeira”, acres-
centa, a pensar nos turistas de outros paí-
ses. “Temos tudo”.

De resto, uma exposição clara e 
atrativa não se faz só dentro de portas. 
“Temos quatro montras bastante gene-
rosas e estamos em constante alteração”, 

explica Rui Gonçalves. O dinamismo 
do espaço cria sempre novos polos de 
atração para os clientes, o que é impor-
tante para quebrar rotinas de consumo e 
estimular a compra por impulso.

A diversidade da oferta é outro ponto 
forte. Além de imprensa nacional e es-
trangeira, Rui Gonçalves conhece o valor 
de produtos de grande procura, como as 
raspadinhas da Vasp, o tabaco ou arti-
gos de papelaria. E porque os visitantes 
gostam sempre de levar uma recordação, 
a loja vende também peças de artesana-
to feitas por um artesão local bastante 
conhecido. “Quem visitar o Furadouro 
pode levar uma peça feita aqui no 
Furadouro”, conta Rui Gonçalves.

Este verão, o agente vai instalar um 
segundo ponto de pagamento, para fa-
cilitar o atendimento aos clientes. Com 
o Kios Kube, explica, torna-se fácil inte-
grar este segundo posto e assim melho-
rar a qualidade do serviço. O resultado 
está à vista: mesmo antes de chegar o 
verão, as vendas tinham aumentado nos 
primeiros quatro meses de 2013. “Os re-
sultados estão francamente superiores 
aos do ano passado”, congratula-se Rui 
Gonçalves. “Estamos em contraciclo”.

“ESTAMOS EM CONTRACICLO”
Junto à praia do Furadouro, em ovar, rui Gonçalves orGulha-se do sucesso do seu ponto de 
venda. a expoSição inteligente doS produtoS e a atenção com o Serviço fazem a diferença

O Sr. Rui Gonçalves e as suas colaboradoras.
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há sete anos que Rosa Rei tem 
um ponto de venda instalado na 

zona antiga da Quarteira, Algarve, mes-
mo na avenida principal. É uma zona 
residencial que vai tendo clientes ha-
bituais entre as pessoas da terra, mas a 
praia está ali perto e por isso o verão é a 
grande época de negócio. “Sem compa-
ração!”, aponta a agente.

Para aproveitar da melhor maneira os 
meses em que os turistas mais acorrem, 
há muito trabalho a fazer. Dinamizar as 
áreas de exposição dos produtos é traba-
lho obrigatório mas, como explica Rosa 
Rei, “costumamos mexer nas montras 
mesmo sem ser verão”. De outra forma, 
os clientes cairiam na rotina, com prejuí-
zo para as vendas.

Mas nos meses de maior procura, 
toda a loja se altera. Para começar, a 
área de exposição é estendida para fora 
de portas, até à rua. É uma estratégia es-
pecialmente eficaz tendo em conta que 
o Multibanco no centro de Quarteira 
é mesmo ao lado da loja, o que a torna 

num ponto de passagem. Além dos pro-
dutos habituais, o verão é a altura de 
diversificar a oferta, sobretudo tendo 
em conta que alguns artigos, como os 
brindes ou os brinquedos, vendem-se 
cada vez menos. É preciso criar outras 
oportunidades para captar os turistas 
que vão a caminho do areal. “De verão 
temos os artigos de praia”, conta Rosa 
Rei. Recentemente, a aposta em bebidas 
frescas e snacks tem-se revelado bem su-
cedida e uma boa área de negócio.

"É preciso conhecer a clientela", real-
ça a agente. Na Quarteira, os turistas es-
trangeiros não têm um peso tão grande 
como se poderia pensar. 

A maior parte dos visitantes são por-
tugueses ou emigrantes nacionais que 
vivem fora de Portugal mas não dispen-
sam um pulo ao Algarve quando voltam 
de férias ao seu país. Esta é a altura de 
apostar na venda dos jornais estrangei-
ros, sobretudo franceses, para que os 
turistas internacionais e os portugue-
ses residentes fora do país consigam 

manter-se a par da atualidade do lugar 
onde vivem.

Ainda antes das enchentes de julho 
e agosto, o número de clientes costuma 
animar ainda em junho, quando o tempo 
começa finalmente a melhorar. Este ano 
o inverno tem demorado a acabar, com o 
tempo frio e a chuva a persistirem para lá 
do que seria normal para a época. Ainda 
assim, Rosa Rei tem notado o aumento 
dos visitantes aos fins de semana e tem 
por isso boas perspetivas para o verão. 
Apesar da crise, antecipa, continuará a 
haver procura na zona da Quarteira, uma 
das mais acessíveis do Algarve. 

“Tenho boas expetativas porque 
as pessoas acabam por não poder ir 
para outros destinos”, explica a agente. 
Mesmo que a crise obrigue a estadias 
mais curtas ou a partilhar a casa aluga-
da com outros membros da família mais 
alargada, continuará a haver procura de 
zonas acessíveis para umas férias mere-
cidas. E Rosa Rei lá estará, para receber 
os clientes da melhor maneira.

PRONTA PARA O NEGóCIO
todoS oS verõeS, a quarteira é invadida por turiStaS. roSa rei lá eStá para oS receber de 

braçoS abertoS e tirar o melhor partido do negócio Sazonal

19

quiosque 54 ∫ 2013

em foco

há sete anos que Rosa Rei tem 
um ponto de venda instalado na 

zona antiga da Quarteira, Algarve, mes-
mo na avenida principal. É uma zona 
residencial que vai tendo clientes ha-
bituais entre as pessoas da terra, mas a 
praia está ali perto e por isso o verão é a 
grande época de negócio. “Sem compa-
ração!”, aponta a agente.

Para aproveitar da melhor maneira os 
meses em que os turistas mais acorrem, 
há muito trabalho a fazer. Dinamizar as 
áreas de exposição dos produtos é traba-
lho obrigatório mas, como explica Rosa 
Rei, “costumamos mexer nas montras 
mesmo sem ser verão”. De outra forma, 
os clientes cairiam na rotina, com prejuí-
zo para as vendas.

Mas nos meses de maior procura, 
toda a loja se altera. Para começar, a 
área de exposição é estendida para fora 
de portas, até à rua. É uma estratégia es-
pecialmente eficaz tendo em conta que 
o Multibanco no centro de Quarteira 
é mesmo ao lado da loja, o que a torna 

num ponto de passagem. Além dos pro-
dutos habituais, o verão é a altura de 
diversificar a oferta, sobretudo tendo 
em conta que alguns artigos, como os 
brindes ou os brinquedos, vendem-se 
cada vez menos. É preciso criar outras 
oportunidades para captar os turistas 
que vão a caminho do areal. “De verão 
temos os artigos de praia”, conta Rosa 
Rei. Recentemente, a aposta em bebidas 
frescas e snacks tem-se revelado bem su-
cedida e uma boa área de negócio.

"É preciso conhecer a clientela", real-
ça a agente. Na Quarteira, os turistas es-
trangeiros não têm um peso tão grande 
como se poderia pensar. 

A maior parte dos visitantes são por-
tugueses ou emigrantes nacionais que 
vivem fora de Portugal mas não dispen-
sam um pulo ao Algarve quando voltam 
de férias ao seu país. Esta é a altura de 
apostar na venda dos jornais estrangei-
ros, sobretudo franceses, para que os 
turistas internacionais e os portugue-
ses residentes fora do país consigam 

manter-se a par da atualidade do lugar 
onde vivem.

Ainda antes das enchentes de julho 
e agosto, o número de clientes costuma 
animar ainda em junho, quando o tempo 
começa finalmente a melhorar. Este ano 
o inverno tem demorado a acabar, com o 
tempo frio e a chuva a persistirem para lá 
do que seria normal para a época. Ainda 
assim, Rosa Rei tem notado o aumento 
dos visitantes aos fins de semana e tem 
por isso boas perspetivas para o verão. 
Apesar da crise, antecipa, continuará a 
haver procura na zona da Quarteira, uma 
das mais acessíveis do Algarve. 

“Tenho boas expetativas porque 
as pessoas acabam por não poder ir 
para outros destinos”, explica a agente. 
Mesmo que a crise obrigue a estadias 
mais curtas ou a partilhar a casa aluga-
da com outros membros da família mais 
alargada, continuará a haver procura de 
zonas acessíveis para umas férias mere-
cidas. E Rosa Rei lá estará, para receber 
os clientes da melhor maneira.

PRONTA PARA O NEGóCIO
todoS oS verõeS, a quarteira é invadida por turiStaS. roSa rei lá eStá para oS receber de 

braçoS abertoS e tirar o melhor partido do negócio Sazonal



20

quiosque 54 ∫ 2013

em foco

Revistas, jornais, gomas, tabaco, 
artigos de papelaria, material de praia, 

… tudo. Uma explosão de cor, um festival 
de aromas. É a Magia das Cores.

A empresa que já conta com seis uni-
dades surgiu num projecto vocacionado 
para as crianças. Para Rui Santos, a face vi-
sível da Magia das Cores, o primeiro clien-
te são as crianças e estas são as grandes 
impulsionadoras de vendas. Daí o nome 
Magia das Cores. “Todo o nosso layout tem 
a ver com as cores, apostamos sempre em 
artigos que tenham cores diversificadas 
para podermos também dar uma imagem 
diferente inovadora. Um conceito que não 
existia no Porto Santo. E atrás das crian-
ças vêm os adultos. Tentamos sempre ir ao 
encontro das necessidades de todo o tipo 
de clientes e suas especificidades”. 

O projecto da Magia das Cores iniciou-
-se há algum tempo com uma loja no ae-
roporto procurando responder a uma 
lacuna que existia na Ilha Dourada. No 
Verão a seguir, cresceu com a possibilida-
de de explorar uma loja no Hotel Pestana 
Resort, onde passou a disponibilizar um 
leque de produtos muito maior: artigos de 
praia, produtos de higiene, souvenirs, e, 
claro, os jornais. 

Neste momento, o grupo explora seis 
espaços lojas: para além das já referidas, 
conta com uma no Hotel Vila Baleira, um 
quiosque no centro da cidade. Há cerca de 
um mês, no início de Maio, passou a ge-
rir uma loja no Zarco Shopping e planeia 
abrir, no próximo dia 15 de Junho, uma 

nova loja no Hotel Lua Mar, para este pe-
ríodo de verão, disponibilizando mais um 
ponto de venda. A ideia é estar o mais per-
to possível do alvo, do cliente. “Ou seja o 
cliente pode comprar o seu jornal ou a sua 
revista e estar descansado na praia, gozar 
a boa praia que temos e aproveitar para se 
actualizar com as notícias diárias”, acres-
centou Rui Santos.

Barómetro do turista

Os quiosques da Magia das Cores, são 
também um bom barómetro dos turistas 
que visitam o Porto Santo. Segundo este 
empresário, “no período de Verão as ven-
das disparam. Por exemplo em termos de 
Diário de Notícias, no global vendemos 
200 exemplares, um número interessan-
te.  Quando temos mais clientes do Norte, 
vendemos muito o Jornal de Notícias e o 
Jogo. Os clientes do Norte são mais fideli-
zados com os títulos do Norte. 

As principais dificuldades prendem-
-se com a chegada dos jornais à ilha, em 
particular os títulos provenientes do ex-
terior da Região. Em termos de diários do 
continente temos sempre um problema 
que é a chegada tardia do transporte dos 
jornais (avião). No verão chegam ao iní-
cio da tarde e no inverno chegam às 20h. 
Só os colocamos à venda no dia seguinte, 
mas ainda conseguimos fazer algumas 
vendas, como por exemplo o Correio da 
Manhã. “Vendemos 30 a 40 exemplares 
por dia”, confidenciou. Alertou ainda para 

a necessidade de melhorar a comunicação 
relativamente à chegada de visitantes por 
via marítima: “No último cruzeiro que vi-
sitou a ilha, tivemos muitos clientes ale-
mães e eles esgotaram títulos germânicos. 
Se tivesse mais títulos teria vendido mais. 
Se todas as entidades estiverem articula-
das, todos ganhamos, todos crescemos.”

Com um mercado muito diversifica-
do, onde pontuam os turistas, a Magia das 
Cores é também um ponto de encontro de 
muitas nacionalidades, nas suas lojas po-
demos encontrar todos os grandes títulos 
que existem, desde: ingleses, franceses, 
alemães, italianos, belgas e espanhóis. 
“Apesar de cada loja ter um target espe-
cífico, por exemplo, o Pestana tem mais 
clientes ingleses por isso a aposta passa 
pelos títulos britânicos; no Vila Baleira, 
tem mais consumidores italianos, por isso 
vendemos títulos desse país.  No quiosque 
do centro da cidade vendemos um boca-
dinho de todos. Embora seja curioso que 
se vendam muitos títulos espanhóis, em 
particular nos dias em que os cruzeiros 
visitam a nossa Ilha”, rematou o nosso 
anfitrião.

Na Magia das Cores a preparação para 
a “invasão” do Verão já começou, aliás para 
Rui Santos “ nós preparamos o verão no 
final do verão anterior. Vamos aprenden-
do de época para época. Com um mercado 
em constante dinamização, estamos sem-
pre atentos às modas e às tendências de 
mercado. Temos feito apostas comedidas, 
mas estamos preparados para o verão e 
acreditamos que aquilo que vai acontecer 
vai ser positivo”.

Rui Santos, recusa o epíteto de “feiti-
ceiro” que faz a magia acontecer, para este 
empresário importa satisfazer os clientes, 
“esse é o lema da Magia das Cores. E que 
em qualquer loja a que os clientes vão, en-
contrem aquilo que necessitam. Essa é a 
nossa Magia”.

MAGIA DAS CORES NO PORTO SANTO

20

quiosque 54 ∫ 2013

em foco

Revistas, jornais, gomas, tabaco, 
artigos de papelaria, material de praia, 

… tudo. Uma explosão de cor, um festival 
de aromas. É a Magia das Cores.

A empresa que já conta com seis uni-
dades surgiu num projecto vocacionado 
para as crianças. Para Rui Santos, a face vi-
sível da Magia das Cores, o primeiro clien-
te são as crianças e estas são as grandes 
impulsionadoras de vendas. Daí o nome 
Magia das Cores. “Todo o nosso layout tem 
a ver com as cores, apostamos sempre em 
artigos que tenham cores diversificadas 
para podermos também dar uma imagem 
diferente inovadora. Um conceito que não 
existia no Porto Santo. E atrás das crian-
ças vêm os adultos. Tentamos sempre ir ao 
encontro das necessidades de todo o tipo 
de clientes e suas especificidades”. 

O projecto da Magia das Cores iniciou-
-se há algum tempo com uma loja no ae-
roporto procurando responder a uma 
lacuna que existia na Ilha Dourada. No 
Verão a seguir, cresceu com a possibilida-
de de explorar uma loja no Hotel Pestana 
Resort, onde passou a disponibilizar um 
leque de produtos muito maior: artigos de 
praia, produtos de higiene, souvenirs, e, 
claro, os jornais. 

Neste momento, o grupo explora seis 
espaços lojas: para além das já referidas, 
conta com uma no Hotel Vila Baleira, um 
quiosque no centro da cidade. Há cerca de 
um mês, no início de Maio, passou a ge-
rir uma loja no Zarco Shopping e planeia 
abrir, no próximo dia 15 de Junho, uma 

nova loja no Hotel Lua Mar, para este pe-
ríodo de verão, disponibilizando mais um 
ponto de venda. A ideia é estar o mais per-
to possível do alvo, do cliente. “Ou seja o 
cliente pode comprar o seu jornal ou a sua 
revista e estar descansado na praia, gozar 
a boa praia que temos e aproveitar para se 
actualizar com as notícias diárias”, acres-
centou Rui Santos.

Barómetro do turista

Os quiosques da Magia das Cores, são 
também um bom barómetro dos turistas 
que visitam o Porto Santo. Segundo este 
empresário, “no período de Verão as ven-
das disparam. Por exemplo em termos de 
Diário de Notícias, no global vendemos 
200 exemplares, um número interessan-
te.  Quando temos mais clientes do Norte, 
vendemos muito o Jornal de Notícias e o 
Jogo. Os clientes do Norte são mais fideli-
zados com os títulos do Norte. 

As principais dificuldades prendem-
-se com a chegada dos jornais à ilha, em 
particular os títulos provenientes do ex-
terior da Região. Em termos de diários do 
continente temos sempre um problema 
que é a chegada tardia do transporte dos 
jornais (avião). No verão chegam ao iní-
cio da tarde e no inverno chegam às 20h. 
Só os colocamos à venda no dia seguinte, 
mas ainda conseguimos fazer algumas 
vendas, como por exemplo o Correio da 
Manhã. “Vendemos 30 a 40 exemplares 
por dia”, confidenciou. Alertou ainda para 

a necessidade de melhorar a comunicação 
relativamente à chegada de visitantes por 
via marítima: “No último cruzeiro que vi-
sitou a ilha, tivemos muitos clientes ale-
mães e eles esgotaram títulos germânicos. 
Se tivesse mais títulos teria vendido mais. 
Se todas as entidades estiverem articula-
das, todos ganhamos, todos crescemos.”

Com um mercado muito diversifica-
do, onde pontuam os turistas, a Magia das 
Cores é também um ponto de encontro de 
muitas nacionalidades, nas suas lojas po-
demos encontrar todos os grandes títulos 
que existem, desde: ingleses, franceses, 
alemães, italianos, belgas e espanhóis. 
“Apesar de cada loja ter um target espe-
cífico, por exemplo, o Pestana tem mais 
clientes ingleses por isso a aposta passa 
pelos títulos britânicos; no Vila Baleira, 
tem mais consumidores italianos, por isso 
vendemos títulos desse país.  No quiosque 
do centro da cidade vendemos um boca-
dinho de todos. Embora seja curioso que 
se vendam muitos títulos espanhóis, em 
particular nos dias em que os cruzeiros 
visitam a nossa Ilha”, rematou o nosso 
anfitrião.

Na Magia das Cores a preparação para 
a “invasão” do Verão já começou, aliás para 
Rui Santos “ nós preparamos o verão no 
final do verão anterior. Vamos aprenden-
do de época para época. Com um mercado 
em constante dinamização, estamos sem-
pre atentos às modas e às tendências de 
mercado. Temos feito apostas comedidas, 
mas estamos preparados para o verão e 
acreditamos que aquilo que vai acontecer 
vai ser positivo”.

Rui Santos, recusa o epíteto de “feiti-
ceiro” que faz a magia acontecer, para este 
empresário importa satisfazer os clientes, 
“esse é o lema da Magia das Cores. E que 
em qualquer loja a que os clientes vão, en-
contrem aquilo que necessitam. Essa é a 
nossa Magia”.

MAGIA DAS CORES NO PORTO SANTO



PU
B

em foco

PU
B

em foco



PU
B

PU
B

criamos soluções para si   Contacte o nosso Departamento Comercial 

Avª dos Combatentes, 78 
Abrunheira 
2710-033 Sintra
PORTUGAL

T: + (351) 214 253 180 
T: + (351) 214 171 796 
F: + (351) 214 182 517 comercial@grupotodo.com



23

quiosque 54 ∫ 2013

dossier

A VASP MAIS PERTO DE SI
tem a certeza de que eStá a gerir o Seu ponto de venda da forma maiS eficaz 

poSSível? eStá a aproveitar todaS aS oportunidadeS de negócio? Simplificar aS 
tarefaS de geStão corrente Significa ter maiS tempo para Si e para o Seu negócio e 

identificar novaS oportunidadeS de venda. é uma queStão de eficiência

NetVASP

Alteração de quotas

Documentos de Venda

Pedidos de segunda via de GLD e GLS

Pedidos suplementares

Preenchimento de GLD e GLS

Registo de reclamações de sobra

etc.

Gestão de fornecedores

Gestão de Clientes

Tesouraria

Gestão de stocks

Relatórios de vendas

Módulo VASP

etc.
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Um mundo de funcionalidades
O NetVasp permite gerir as relações com a distribuidora de forma simples e flexível. 
São muitas as operações de gestão disponíveis na ferramenta:

Alteração de quotas;
Catálogo Produtos Não Editoriais;
Documentos de Venda;
Estado de reclamações;
Pedidos de segunda via de GLD;
Pedidos de segunda via de GLS;
Pedidos suplementares;
Preenchimento de GLD;
Preenchimento de GLS;
Registo de reclamações de expedição;
Registo de reclamações de sobra;
Subscrições;
Suspensão do serviço.
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Nem tudo são más notícias e di-
ficuldades. Numa altura em que o 

mercado editorial está a sofrer evolu-
ções rápidas e de rumo ainda incerto, 
com a mudança dos hábitos de consu-
mo e o crescimento das plataformas de 
comunicação digitais, há ainda futuro 
para os pontos de venda tradicionais e o 
comércio de proximidade. O que é pre-
ciso é que os agentes consigam cumprir 
o seu papel de prestadores de serviços 
úteis à comunidade, de espaços de en-
contro e reunião. 

Isto significa que as atividades de 
balcão são hoje cada vez mais impor-
tantes. Pensar em como o ponto de 
venda se apresenta aos consumidores, 
renovar montras e expositores e dina-
mizar a loja com novidades, brindes e 
descontos são estratégias fundamen-
tais para conseguir manter a fidelidade 
dos clientes. O reverso da medalha é 
a maior complexidade a nível de ges-
tão financeira, comercial e de stocks. 
Torna-se necessário gerir mais produtos 
e mais promoções de forma mais eficaz, 
ao mesmo tempo que é preciso dedicar 
mais tempo e energia ao contacto pes-
soal com os clientes. Parece impossível? 
Mas não é!

Atenta às tendências do negócio, a 
Vasp começou há vários anos a tarefa 
de simplificar a relação com os pontos 
de venda. É uma estratégia com vanta-
gens para os dois lados. No que toca à 
distribuidora, a gestão de milhares de 

agentes espalhados pelo país será tão 
mais fácil quanto mais automatizados 
forem os procedimentos de rotina – dei-
xando mais disponibilidade para traba-
lhos de maior valor no mercado, como 
a dinamização de campanhas especiais 
de promoção junto dos editores e ações 
de marketing mais criativas e eficazes 
junto dos leitores.

Mas também para os pontos de ven-
da, simplificar as tarefas de gestão cor-
rente traz mais liberdade para tratar das 
questões técnicas e logísticas, de forma 
mais confortável e sem retirar o foco do 
contacto com os clientes.

 Uma solução à medida

Precisamente para agarrar estas van-
tagens de parte a parte, a Vasp começou 
já há cinco anos a criar funcionalida-
des de gestão mais fáceis e acessíveis. 
De um pequeno número de contactos 
que passou a estar disponível por email 
evoluiu-se para a criação de uma plata-
forma completa e robusta – a NetVasp 
– que permite aos agentes tratarem da 
maior parte das suas questões com a 
distribuidora 24 horas por dia, 365 dias 
por ano. 

O NetVasp é hoje um portal comple-
to para os contactos entre os agentes e 
a Vasp, que permite fazer pedidos tão 
díspares como o da alteração de quotas, 
segundas vias de documentos, enco-
mendas de papelaria ou produtos não 
editoriais. Para além disso, através do 
NetVasp é possível subscrever emails 
com todo o tipo de reportes de informa-
ção úteis para acompanhar a evolução 
do negócio e identificar novas opor-
tunidades para aumentar as vendas e 
fidelizar clientes. E o melhor de tudo é 
que, ao contrário dos canais de contac-
to tradicionais, via telefone, a NetVasp 
está sempre disponível, o que permite a 
cada agente gerir a sua logística de acor-
do com a sua disponibilidade, sem se 
preocupar com horários de atendimen-
to. O resultado tem sido uma adoção 
progressiva das novas tecnologias por 
parte dos agentes – em 2012, o NetVasp 
registou uma média de 2500 acessos 
diários.

Um mundo de funcionalidades
O NetVasp permite gerir as relações com a distribuidora de forma simples e flexível. 
São muitas as operações de gestão disponíveis na ferramenta:

Alteração de quotas;
Catálogo Produtos Não Editoriais;
Documentos de Venda;
Estado de reclamações;
Pedidos de segunda via de GLD;
Pedidos de segunda via de GLS;
Pedidos suplementares;
Preenchimento de GLD;
Preenchimento de GLS;
Registo de reclamações de expedição;
Registo de reclamações de sobra;
Subscrições;
Suspensão do serviço.
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sempre a crescer
Ainda antes de surgir o conceito NetVasp, havia já uma preocupação de 
disponibilizar um conjunto crescente de serviços online. Há cinco anos que esta 
estratégia está a mudar a experiência dos agentes e a qualidade de serviço da Vasp.

abril 2008
- Alargada a toda a rede a lista de expedições por email – até então era só enviada 
para alguns agentes a título experimental;
- Registo de email no cadastro do agente.

Julho 2008
 - Criado no site institucional da Vasp um acesso para os agentes fazerem pedidos 
de segundas vias de GLD, através de número de agente e email.

setembro 2008
- Pedidos de segundas vias de GLS;
- Alterações de Quotas;
- Pedidos Suplementares;
- Pedidos de Suspensão.

outubro de 2008 
- Registo de Reclamações à Expedição;
- Estado de Reclamações à Expedição;
- Subscrições: pedido de documentos fatura, GLS/GLD, Expedições, Extrato e 
Reclamações.

Março 2009 
- Criado o conceito de NetVasp;
- Pedido de Adesão à NetVasp (envia email automático para o contact center);
- Pedido de Agência para potenciais clientes (envia email automático para contact 
center);
- Disponibilizado o Manual do Agente.

Junho 2009 
- Registo de Reclamações a Sobras;
- Caixa de Sugestões;
- Catálogo de Produtos Não Editoriais;

Julho 2009 
- Disponibilizado Formulário de Troca de Produtos.

abril 2010
- Disponibilizado Formulário de Pedidos Atrasados;
- Disponibilizado Documento de Venda
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Nuno Saavedra é o responsável 
pela gestão da relação com a Vasp na 
Quantifantasia, em Vila Nova de Gaia. 
Já era comum recorrer ao email, por ser 
uma forma mais simples e eficiente de 
contactar com a distribuidora e consul-
tar os dados do negócio. Há dois meses 
aderiu finalmente ao NetVasp, que usa 
principalmente para gerir reclamações 
de guias de devolução diária (GLD) ou 
semanal (GLS) e para tratar de questões 
relativas às sobras e à expedição. É aliás 
esta a experiência da distribuidora. No 
uso da plataforma, são as atividades 
quotidianas relacionadas com o negócio 
que sobressaem: ações simples como os 
pedidos de alteração de quotas, recla-
mações à expedição e pedidos suple-
mentares de produto são resolvidas de 
forma cómoda e eficiente. Os pedidos 
de informações são também cada vez 
mais encaminhados por via eletrónica 
pelos agentes e respondidos pronta-
mente pela Vasp.

Uma questão de facilidade

A maior parte dos agentes continua 
a preferir o atendimento telefónico, que 
a Vasp continua a disponibilizar de for-
ma eficiente. Com uma média de cerca 
de 35.500 chamadas mensais, o contact 
center da distribuidora atende os agen-
tes de forma célere – a média de tempo 
de chamada é de 2m 30s. O problema é 
que o contacto telefónico tem um ho-
rário restrito, que geralmente coincide 
com os períodos em que os agentes de-
vem estar mais atentos aos seus clien-
tes. Foi também por isso que, em Gaia, 
Nuno Saavedra se rendeu às vantagens 
do NetVasp. “Este novo serviço ainda 
tem falhas, mas o funcionamento é re-
lativamente simples”, conta este agente. 
“A informação fica logo diretamente 
disponível no sistema, facilita as enco-
mendas e pedidos suplementares, assim 
como a consulta de guias e faturas”. 

E o melhor é que o NetVasp está sem-
pre disponível, 24 horas por dia, permi-
tindo aos agentes gerirem o seu tempo 
com mais eficácia e autonomia e pou-
parem nos custos de telefone. Sabendo 
que, uma vez enviado um pedido, ele é 
introduzido automaticamente no sis-
tema e processado em poucos minutos 
(como é o caso, por exemplo, dos pedi-
dos de segundas vias de documentos), 

as vantagens são inegáveis. Susana 
Fernandes, com um ponto de venda 
em Caminha, é utilizadora do NetVasp 
desde o início. A gestão de reclamações 
de sobras e de expedição, os pedidos de 
segundas vias, alterações de quotas e 
pedidos suplementares são feitos sem-
pre através desta solução. Hoje, a agente 
não voltaria atrás. “Poupa tempo, é mais 
rápido e está acessível a qualquer mo-
mento”, justifica Susana Fernandes.

Melhor informação

Mas a evolução dos sistemas não se 
fica pelo contacto entre agente e distri-
buidora. A Vasp oferece hoje um sistema 
informático de gestão dos pontos de ven-
da concebido a pensar nas especificida-
des deste negócio. O Kios Kube fornece 
uma aplicação de gestão e faturação cer-
tificada segundo as normas fiscais em 

sempre a crescer
Ainda antes de surgir o conceito NetVasp, havia já uma preocupação de 
disponibilizar um conjunto crescente de serviços online. Há cinco anos que esta 
estratégia está a mudar a experiência dos agentes e a qualidade de serviço da Vasp.

abril 2008
- Alargada a toda a rede a lista de expedições por email – até então era só enviada 
para alguns agentes a título experimental;
- Registo de email no cadastro do agente.

Julho 2008
 - Criado no site institucional da Vasp um acesso para os agentes fazerem pedidos 
de segundas vias de GLD, através de número de agente e email.

setembro 2008
- Pedidos de segundas vias de GLS;
- Alterações de Quotas;
- Pedidos Suplementares;
- Pedidos de Suspensão.

outubro de 2008 
- Registo de Reclamações à Expedição;
- Estado de Reclamações à Expedição;
- Subscrições: pedido de documentos fatura, GLS/GLD, Expedições, Extrato e 
Reclamações.

Março 2009 
- Criado o conceito de NetVasp;
- Pedido de Adesão à NetVasp (envia email automático para o contact center);
- Pedido de Agência para potenciais clientes (envia email automático para contact 
center);
- Disponibilizado o Manual do Agente.

Junho 2009 
- Registo de Reclamações a Sobras;
- Caixa de Sugestões;
- Catálogo de Produtos Não Editoriais;

Julho 2009 
- Disponibilizado Formulário de Troca de Produtos.

abril 2010
- Disponibilizado Formulário de Pedidos Atrasados;
- Disponibilizado Documento de Venda



26

quiosque 54 ∫ 2013

dossier

Módulo de artigos de papelaria
agora já pode consultar e fazer pedidos de 
artigos de papelaria através do sistema kios kube.
Solicite o acesso ao módulo de artigos de papelaria através dos contactos 
habituais Kios Kube e aceda a centenas de artigos aos melhores preços.
Encomendar é fácil e rápido.

Encontre o artigo Adicione o artigo à encomenda Confirme e finalize a encomenda
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vigor, com um suporte cem por cento 
Vasp. Diretamente ligado aos sistemas da 
distribuidora, o Kios Kube consegue im-
portar guias de remessa e criar automa-
ticamente as fichas dos artigos a vender. 
Não admira por isso que existam já mais 
de mil pontos de venda instalados, com 
um grande impulso no início deste ano, 

quando a obrigatoriedade de um sistema 
de faturação certificado impulsionou 
ainda mais o interesse no Kios Kube.

Desenvolvido pela Vasp, em parceria 
com a HP (fornecedora do equipamen-
to) e Sage (criadora do software), o Kios 
Kube é uma solução eficiente e acessível 
para a informatização do ponto de ven-
da, sem necessidade de investimento ini-
cial e com uma garantia de assistência da 
Vasp durante três anos. O equipamento 
paga-se a si próprio com as mais-valias 
que gera: numa só solução pode fazer-
-se a gestão de fornecedores, tesouraria 
e stocks, poupando tempo na execução 
das tarefas de gestão corrente. Tão ou 
mais importante do que isso, como a 
aplicação gera um número considerável 
de relatórios, o agente pode gerir mais 
de perto o seu negócio, percebendo me-
lhor os produtos que mais vendem a cada 
hora do dia. Esta informação sobre ven-
das é essencial para otimizar o negócio, 
encontrando novas oportunidades de 
venda.

Mas a grande mais valia prende-se 
com o módulo Vasp, que permite ao 
cliente importar as guias de remessa 
e criar as referências de modo a ficar 
pronto a vender. Também no proces-
so de devoluções, o Kios Kube poupa 
tempo, porque sugere as quantidades a 
devolver e porque, uma vez feita a comu-
nicação, o cliente recebe um ficheiro pdf 
com a guia de devolução já preenchida, 
bastando apenas imprimi-la e juntá-la 
ao material a devolver. 

Hoje, toda as ajudas que permitam 
poupar tempo em tarefas administrati-
vas são bem vindas. Cada vez mais, os 
pontos de venda precisam de preocupar-
-se com a sua relação com os clientes, 
identificando padrões de consumo e 
apostando na qualidade e simpatia do 
atendimento. Ao automatizar a carga 
burocrática e agilizar a comunicação 
com a distribuidora, soluções como a 
NetVasp ou o Kios Kube serve precisa-
mente para dar mais eficiência e mais 
dinamismo ao negócio.

Módulo de artigos de papelaria
agora já pode consultar e fazer pedidos de 
artigos de papelaria através do sistema kios kube.

Encontre o artigo Adicione o artigo à encomenda Confirme e finalize a encomenda

Solicite o acesso ao módulo de artigos de papelaria através dos contactos habituais Kios Kube e aceda a 
centenas de artigos aos melhores preços.
   Encomendar é fácil e rápido.

De uma forma muito simples e rápida pode agora fazer a gestão dos 
seus stocks de artigos de papelaria e as respectivas encomendas.
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Todos os valores estão sujeitos a atualizações e IVA à taxa em vigor

catálogocatálogo

ARTIGOS DE FUMADOR
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.venda

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
13397 Máquina Roller Box (exp 6) 15,00 € 23% 6

Máq. tubos, €3,95 
caixa filtros 6mm, €14,50

tubos (caixa 500) 
€2,05 

DOCES E REBUÇADOS
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.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
13472 Halls Original s/açucar individual 5,40 € 23% 100
13473 Halls Citrus s/açucar individual 5,40 € 23% 100

halls citrus s/açucar - €5,50
halls original s/açucar - €5,40

NOVIDADE

CATÁLOGO DE  
PRODUTOS NÃO 

EDITORIAIS
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catálogocatálogo
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13012 Smoking nº8 RED (50 livros) 16,75 € 23% 50
13013 Smoking nº8 BLuE (50 livros) 16,75 € 23% 50
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6875 Halls Harmony S/A Limão 9,15 € 23% 20
13182 Caramelos Penha - Fruta 5,15 € 23% 1 Kg
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halls citrus s/açucar - €5,50
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NOVIDADE

CATÁLOGO DE  
PRODUTOS NÃO 

EDITORIAIS

ponto de venda
clube
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catálogo

ARTIGOS DE hIGIENE
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.venda
3201	 L.Bolso	RNV	Sensitive		 4,56	€	 23%	 60

lenços de bolso 
Renova Sensitive

(Pack 60)  €4,56

PASTILhAS ELÁSTICAS
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.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
7171 Bubblicious Limão e Cereja Preta 4,95 € 23% 100
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 8,28 € 23% 12
13354 Trident Twist Legendary Berry 8,28 € 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
13449 Trident 40 Minutos Spearmint 8,96 € 23% 16
13450 Trident 40 Minutos Peppermint 8,96 € 23% 16
13474 Trident Senses Berry Party 9,60 € 23% 12
13475 Trident Senses Peppermint Breeze 9,60 € 23% 12
13488	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Fresh	Mint	 4,37	€	 23%	 100
13489	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Green	Mint	 4,37	€	 23%	 100
13490	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Strawberry	 4,37	€	 23%	 100
13491	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Ginger	Lemon	 4,37	€	 23%	 100
13492	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Expositor	 17,47	€	 23%	 1

 Gorila Go UP
(vários sabores) 

€4,37 (pack 100)

 Expositor
Gorila Go UP

(vários sabores) 
€17,47

Trident Senses
Berry Party

 Peppermint Breeze 
€9,60 (Pack 12)

NOVIDADE
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catálogo

ARTIGOS DE hIGIENE
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.venda
3201	 L.Bolso	RNV	Sensitive		 4,56	€	 23%	 60

lenços de bolso 
Renova Sensitive

(Pack 60)  €4,56

PASTILhAS ELÁSTICAS
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.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
7171 Bubblicious Limão e Cereja Preta 4,95 € 23% 100
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 8,28 € 23% 12
13354 Trident Twist Legendary Berry 8,28 € 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
13449 Trident 40 Minutos Spearmint 8,96 € 23% 16
13450 Trident 40 Minutos Peppermint 8,96 € 23% 16
13474 Trident Senses Berry Party 9,60 € 23% 12
13475 Trident Senses Peppermint Breeze 9,60 € 23% 12
13488	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Fresh	Mint	 4,37	€	 23%	 100
13489	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Green	Mint	 4,37	€	 23%	 100
13490	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Strawberry	 4,37	€	 23%	 100
13491	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Ginger	Lemon	 4,37	€	 23%	 100
13492	 Pastilhas	Gorila	Go	UP	Expositor	 17,47	€	 23%	 1

 Gorila Go UP
(vários sabores) 

€4,37 (pack 100)

 Expositor
Gorila Go UP

(vários sabores) 
€17,47

Trident Senses
Berry Party

 Peppermint Breeze 
€9,60 (Pack 12)

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

catálogocatálogo

CARTõES TELEFóNICOS
cÓdigo ProdUto P. venda  s/iva iva Un.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

ONI
5520 Brasil Card €5 x 10 32,52 € 23% 10

Optimus
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 5€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
13485 5 cartões uZO + 2 cartões Oferta * 16,26 € 23% 5
13486 10 cartões uZO + 5 cartões Oferta * 32,52 € 23% 10
13487 15 cartões uZO + 10 cartões Oferta * 48,78 € 23% 15

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

Lycamobile
13405 Cartão SIM Lycamobile 5€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5

Mundio Mobile
13483 Cartão SIM Delight 65,04 € 23% 10
13484 Cartão SIM Vectone 65,04 € 23% 10

* - Produtos em campanha, sujeitos à disponibilidade de stock
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ONI Brasil Card
€32,52 (pack 10)

Pack 5  
Cartões
siM 5€  

lycamobile  
€16,26

Pack 10 cartões siM  
Mundio Mobile 

€65,04

cartão tag, €13,01 (pack 5) 
calling card optimus Mundo, 

€32,52 (pack 10)

Cartão hello 
Brasil €5  

 €32,52 (pack 10)

cartão Uzo 5€ 
€16,26 (pack 5)
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AQuI VAI ENCONTRAR
FANTÁSTICAS  
PROMOÇõES

E DESCONTOS ExCLuSIVOS 
PARA CLIENTES VASP

clube kios

Mais informações através do número 214337082.

ExPOSITOR
DE REVISTAS 
DUPLO
em alumínio.

Altura: 180 cm
Comprimento: 46 cm
Largura: 65 cm

371€ (+ iva)*

ILhA 
COM 2 NíVEIS DE ExPOSIÇÃO

Construção em aglomerite.
Altura: 85 cm
Comprimento: 120 cm
Largura: 85 cm

280€ (+ iva)*

CAIxA VASP PARA 
PUBLICAÇõES

Construção robusta em metal, 
Ideal para exterior, Cor azul
Altura: 70 cm (sem pés)
Comprimento: 60 cm
Largura: 80 cm
Código: 0619
150€ (+ iva)

GONDOLA CENTRAL
em alumínio

Altura: 140 cm
Comprimento: 90 cm
Largura: 70 cm

686€ (+ iva)*

SEPARADOR DE 
LIVROS

Altura: 16 cm
Profundidade: 18 cm 
Largura: 100 cm

34€ (+ iva)*

Zig-Zag 
PARA jORNAIS

Modular 3 frentes
Altura: 10 cm
Comprimento: 
48 cm 
Largura: 40 cm
34€ (+ iva)*

* Despesas de transporte e montagem não incluídas.

Inteiro
Altura: 10 cm
Comprimento: 
100 cm 
Largura: 40 cm
51,50€ (+ iva)*
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UPS MGE
EATON NOVA 
avr 500
-	Tecnologia	line-interactive
- Capacidade : 500 va 
- Entrada : 1 x power iec 320 en 60320 c6
- Saída : 3 x power iec 320 en 60320 c13
- Protecção telefónica, modem, internet e adsl
- 10 Minutos de autonomia

€78 (+ iva)

IMPRESSORAS 
TéRMICAS
Star TSP 100
citizen cts - 310 ii

- Impressoras térmicas com rapidez de impressão de 160mm/seg. 
- Possuem Cortador parcial / total 
- Eco uSB Power Save Mode
€170 (+ iva)

GAVETA 
DE  
DINhEIRO

Caixa metálica com ligação RJ11, para impressora ou caixa 
registadora
€60 (+ iva)

SCANNER
symbol ls1203
Scanner	funcional	fiável	e	
duradouro que permite uma 
maior	eficiência	na	gestão	do	
seu negócio sendo ideal para 
pequenos retalhistas
Ligação uSB
€120 (+ iva)

Workshop kios kube avançado 
Modalidade prática
Explore ao máximo todas as 
funcionalidades do Kios Kube.

- Módulo I - Registo avançado de produtos
- Módulo II - Faturação
- Módulo III - Gestão de produtos e de 
Fornecedores
- Módulo IV - Planeamento Campanhas
- Módulo V - Relatórios e Mapas
- Módulo VI - Operações avançadas de 
gestão de informação
€60 (+ iva)

Workshop contabilidade e
fiscalidade no Ponto de venda
Saiba como actuar com rigor e não perder 
dinheiro.

- Módulo I – Contabilidade
- Módulo II – Gestão de Stocks
- Módulo III – Fiscalidade

€50 (+ iva)

Workshop de organização e 
gestão do Ponto de venda
Conheça	as	melhores	práticas	para	um	
negócio bem sucedido.

- Módulo I - A Vasp e os seus processos
- Módulo II - Gestão e dinamização do 
espaço comercial
-	Módulo	III	-	Informatização	do	Ponto	de	
Venda - Kios Kube 

  €50 (+ iva)
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clube kios

o kios academy é um centro de formação da vasp, que disponibiliza formação adequada ao negócio das publicações.
faça parte deste espírito empreendedor e adquira competências que lhe permitam levar o seu negócio mais além!

Mais informações através de kiosacademy@vasp.pt ou através do 214337082.

Mais informações através de kioskube@vasp.pt ou através do 214337026.
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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.

classificados classificados
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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

Cedem-se quotas de Tabacaria/Papelaria em funcionamento com Jogos Santa Casa, Serviço Payshop, 
renda	antiga	e	bem	situada	na	zona	da	Praça	do	Chile	em	Lisboa.
contacto: 917 948 305

Cedo quotas de papelaria/tabacaria em funcionamento com jogos Santa Casa, bem situada em Lisboa jun-
to 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 situada numa estação do metro (linha azul) 
muito movimentada. Além dos utentes do metro situa-se num 
bairro residencial densamente povoado. Oportunidade única de 
negócio. Possui Jogos Santa Casa, Serviço payshop, fotocopiadora, 2 
grandes expositores de tabaco e recheio de loja. 
Motivo	razões	de	saúde.	
contacto: 938347356  / lurdesdasilva@msn.com

Papelaria -  situada ao  lado estrada  nacional Nº1,  zona de Escolas,
comercio e  bancos. Valor do trespasse é valor do recheio vendável.
contacto: 231088719 / 920141372

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	devenda:	retirada	do	país.	Falar	com	Philip	Matos.
contacto: 969 775 099
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Saiba mais em  www.ptcom.pt

POUPANÇA NAS COMUNICAÇÕES | SEM CARREGAMENTOS OBRIGATÓRIOS | SEM LIMITE DE HORÁRIO | CONTROLO DE CUSTOS

PT HELLO PORTUGAL

cênt/min
REDE FIXA 5 cênt/min

REDE MÓVEL5
5€

PORTUGAL

cênt/min
REDE FIXA 5

PT HELLO ÁFRICA

cênt/min
REDE MÓVEL7

Para chamadas cá dentro ou para matar saudades dos amigos e familiares a viver lá fora,
os cartões PT Hello são sempre a solução mais barata para falar com quem é mais importante.

Ligue mais por menos.

Tu cá, tu lá.
Falar com o PT Hello é fácil e barato

cênt/min
REDE FIXA 5

PT HELLO BRASIL

cênt/min
REDE MÓVEL15

cênt/min
REDE FIXA 5

PT HELLO LESTE

cênt/min
REDE MÓVEL15
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