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O ano de 2014 iniciou-se num clima de algum otimismo. Os últi-
mos trimestres de 2013 tinham ficado marcados pelo crescimento 
do PIB e pela estabilização da taxa de desemprego. As expectativas 
para 2014 eram de continuação do crescimento económico e de 
alguma retoma do investimento. Este clima otimista manteve-se 
ao longo do primeiro trimestre, tendo atingido o seu pico com 
o anúncio pelo governo de que o programa de ajustamento iria 
terminar com uma “saída limpa”, i.e., sem necessidade de um pro-
grama cautelar. Todos pensámos que a crise estava finalmente a 
chegar ao fim e que era agora que o consumo interno iria registar 
alguma retoma. Puro engano. Afinal o crescimento económico pa-
rece que já não vai ser o que se esperava uma vez que as exporta-
ções (que tinham puxado pelo crescimento do PIB no final de 2013) 
ficaram muito aquém das expectativas para o primeiro trimestre. 
A tal “saída limpa” afinal não será assim tão limpa, pois soubemos 
agora que o governo está obrigado perante a Troika a implemen-
tar um conjunto de medidas adicionais de combate ao deficit que, 
mais uma vez, passam pelo aumento dos impostos (neste caso o 
aumento do IVA). 

Neste enquadramento é pouco plausível que o mercado interno 
venha proximamente a recuperar da forte quebra registada nestes 
últimos anos. Quer isto dizer que estamos irremediavelmente con-

denados a continuar a sofrer os efeitos da queda do consumo in-
terno? Penso que não. A inversão da atual tendência é possível mas 
depende da nossa capacidade individual e coletiva para diversificar 
o negócio e captar mais receitas. A VASP tem vindo a desenvolver 
ao longo dos últimos anos um conjunto de soluções a pensar no 
futuro dos pontos de venda de publicações genericamente desig-
nadas por soluções KIOS. Nesta edição da Quiosque quisemos par-
tilhar convosco alguns exemplos de estratégias bem-sucedidas de 
como fazer face à crise. Umas envolvem a implementação de solu-
ções KIOS mas outras não. O que é importante é selecionar aquelas 
que mais se adaptam à realidade do seu negócio.

Por último, gostaria de chamar a atenção para uma iniciativa re-
centemente levada a cabo na cidade de Paris denominada “Paris 
Ama os seus Quiosques”. Tratou-se de uma iniciativa desenvolvida 
conjuntamente entre governo, câmara municipal, pontos de ven-
da, editoras e empresas de comunicação no exterior com o objeti-
vo de sensibilizar os parisienses para a importância dos quiosques 
no seu dia-a-dia e assim tentar inverter a atual tendência de en-
cerramento. É mais um bom exemplo de que através do esforço e 
empenho coletivo (englobando não apenas os pontos de venda e 
a distribuidora) é possível encontrar novas saídas para a crise. 

Paulo Proença

editorial
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breves
UMA VIDA,  
VÁRIOS INVESTIMENTOS
A Mini Store Leme poderia ser a única 
atividade de Sofia Afonso, mas não é.  

DINÂMICAS ATRATIVAS 
“Gifts” e coleções exclusivas de 
cortiça são algumas das atrações 
deste ponto de venda.

Sofia Afonso desdobra-se entre três projetos diferentes que se 
complementam. Há 7 anos, abriu uma loja de eletrodomésticos e 
uma de fotografia, dois investimentos bem localizados, no centro 
de Vila Praia de Âncora, junto a Caminha.

A Mini Store Leme, uma papelaria situada numa zona residen-
cial, que enfrenta o problema da sazonalidade, foi o negócio que 
se seguiu, há três anos atrás. “No Verão há sempre uma maior 
circulação de pessoas, porque esta é, por tradição, uma zona de 
residência de férias. Durante o resto do ano, debatemo-nos com 
alguns problemas, já que os residentes mais próximos são os do 
bairro dos pescadores”, explica.

Para superar a situação, a agente investiu em alguns produtos 
específicos, desde as mochilas ao artesanato, mas concluiu não 
ser esse o caminho. Com espaço de sobra na Mini Store Leme 
lembrou-se de “conciliar dois negócios no mesmo local e o balan-
ço não podia ser mais positivo. Tenho clientes que, para além dos 
produtos de papelaria, vêem e compram os eletrodomésticos. Se 
não temos o que pretendem, encaminhamo-los para a outra loja 
e vice-versa”. 

O próximo desafio que a agente terá de enfrentar é a abertu-
ra de uma superfície comercial de uma grande cadeia de distri-
buição na zona. “Pode ser bom, porque implica mais pessoas 
a circular e até podem aproveitar para vir fazer uma raspadinha 
e/ou comprar o jornal”. Apesar de estar ciente de que esta nova 
realidade vai implicar um esforço adicional, quer a nível de traba-
lho quer a nível de investimento, Sofia Afonso está otimista de que 
irá conseguir capitalizar o movimento inerente ao supermercado. 

Dinâmica e inovação são as palavras de ordem na Atrativa Pa-
lavra. Situada no Centro Comercial Plaza, na Maia, esta papelaria 
nasceu em 2007 e rapidamente se destacou.  

Sempre à procura de novos caminhos, Carla Monteiro sabe 
como cativar clientes e lançou recentemente uma linha exclusiva 
de bijuteria de cortiça. O sucesso foi tal que já está a pensar lançar 
a segunda coleção. 

“Há muito que trabalhamos a área gift de senhora, criança e 
homem. Contudo, sentimos necessidade de criar algo especial, 
que ligasse o nosso nome a um gift exclusivo e não apenas à im-
prensa e ao tabaco”. O processo passou pela parceria com uma ar-
tesã local, “criamos uma nova realidade e apresentamos à cidade 
da Maia uma linha única e exclusiva com pulseiras e colares feitos 
com fio ou tecido de cortiça”. 

A localização “entre os serviços comerciais e vitais de uma ci-
dade” é uma das mais-valias desta loja, sobretudo “para a minha 
equipa. Somos uma comunidade, temos apoio da segurança e a 
alegria de conviver com os lojistas”, explicou Carla Monteiro. Para 
a agente, a única desvantagem do ponto de venda estar inseri-
do num centro comercial é só “a carga horária. Mas conseguimos 
manter sempre a boa disposição, 11 horas/dia, 7 dias por sema-
na”, assegura.

Sobre o que é mais importante na relação com os clientes, Car-
la Monteiro é peremtória: “Eles são o nosso dia-a-dia e temos de 
ter a disponibilidade para compreender o que procuram. Temos 
de ser claros no que vendemos e certos nas reservas que nos con-
fiam”.
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novidades

COZINHA 
FÁCIL
Nova revista de Culinária 
que trata temáticas 
sazonais: Mediterrânica, 
Primavera, Sobremesas 
e muito mais.…

FAÇA FÁCIL 
FESTAS & BOLOS
Apresenta dicas e ideias, desde a decoração e animação 
até à confecção de bolos e receitas, para ajudar na 
organização das diversas ocasiões festivas.

CAÇA E CÃES 
DE CAÇA 
ESPECIAL TIRO
Revista para os 
praticantes de Caça, 
com enfoque na prática 
de tiro.

PRATOS & SABORES
A revista Pratos & Sabores oferecerá aos leitores ideias, 
dicas, truques, entrevistas e as mais diversas receitas 
elaboradas pelos Robot de Cozinha, tão presentes hoje 
em dia em qualquer cozinha.

MINI CLAY 
BUDDIES 
ANGRY BIRDS 
GO!
Figuras em plasticina 
para criar as divertidas 
personagens dos Angry 
Birds GO!

BLITZ FEST 

4 Edições mensais 
especiais da Blitz 
inteiramente dedicadas 
aos festivais de verão!

DATA  
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

 
 

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

 
30 abril

Culinária

Mensal  
(1a. edição 
bimestral)

Feminino

€3,00

Junto das revistas 
de culinária

30 abril

Organização de eventos e culinária

Mensal

Feminino

€2,50

Junto das revistas de culinária

 
16 maio

Caça

Anual

Masculino

€3,95

Junto das revistas 
de caça

28 março

Culinária

Bimestral

Feminino

€2,00

Junto das revistas de culinária

DATA   
LANÇAMENTO:

SEGMENTO: 

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA   
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

 
9 abril

Brinquedo 
Colecionável

Aperiódica

Infantil/Juvenil

€1,00

Balcão/Local 
de grande 
visibilidade

 
16 maio

Música

Mensal

Todos

€1,50

Junto às revistas 
de música
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novidades

TELECULINÁRIA
A VASP retoma, no mês de junho, 
a distribuição das revistas do editor 
Edições Plural, em que se incluem títulos 
que são referência no segmento de 
culinária.

ALGARVE GARDENING AND OUTDOOR 
LIVING
Direcionada para a comunidade estrangeira (em inglês) residente 
no Algarve e Alentejo, que nutram interesse por jardinagem e pela 
vida no exterior.

A PIMENTA
Nova revista de Culinária que pretende demonstrar 
como uma refeição é muito mais do que isso, é um acto 
de partilha.

DATA  LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

EXTRA FUTEBOLISTA 
MUNDIAL 2014
Edição especial da revista Futebolista, dedicada ao 
Mundial 2014.

DATA  LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

26 maio

Desporto/Futebol

Especial

Masculino

€2,50

Junto das revistas de desporto

29 abril

Decoração e Jardins

Mensal

Adulto

€2,50

Junto das revistas de jardins

21 maio

Culinária

Mensal

Feminino

€2,50

Junto das revistas de culinária
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iniciativas

FLASH, CORREIO 
DA MANHÃ E TV 
GUIA
Coleção composta 
por facas, utensílios 
e frigideiras com 
revestimento cerâmico.

FLASH 
NORA ROBERTS
Coleção de 6 livros, 
o primeiro é oferta e 
tem ainda uma caixa 
arquivadora.

TV GUIA - COPOS 
REFRIGERANTES 
FIESTA
Oferta de um copo Fiesta 
na compra da revista TV 
Guia. Cada semana um cor 
de copo diferente

TV MAIS E 
TELENOVELAS 
PRODUTOS DE 
VERÃO
Saco e bolsa de praia 
disponiveis em várias cores 
e com varias frases alusivas 
ao verão.

EXPRESSO 
A PRIMEIRA 
GUERRA 
MUNDIAL
Colecção de 7 volumes 
sobre a primeira Guerra 
Mundial, de Martin Gilbert.

TV MAIS E 
TELENOVELAS 
LANCHEIRA 
COOKED BY ME
uma prática lancheira 
disponivel em 3 cores: preto, 
azul e cor de rosa.

DN/JN 
ARTE MODERNA E 
CONTEMPORÂNEA 
PARA CRIANÇAS 
Coleção de 10 livros de arte 
moderna e contemporânea 
especialmente para 
crianças.

DN - REVISTA 
BENFICA 
CAMPEÃO 
Revista com todos 
os detalhes sobre o 
campeonato 2013/14 
conquistado pelo SLB.

FIESTA
Brinde à cor com a coleção de copos FIESTA. 
Modernos, atuais, coloridos e completamente 
gráTIS, com a sua TV Guia. Ideais para juntar 
a família à mesa e fazer uma festa. 
 
Não pErcA A pArTIr dE 25 dE MAIo 
uM copo dIFErENTE TodAS AS SEMANAS, 
coM A SuA TV guIA

25 maio 01 junho

22 junho15 junho

08 junho

29 junho

Promoção semanal de 25/05/2014 a 29/06/2014 com a TVGuia, composta por 6 copos. Promoção limitada ao stock existente.  Linha de apoio ao leitor 210 494 410 (dias úteis das 10H00 às 13H00 e das 14H30 às 18H30).

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO: 

EXPOSIÇÃO:

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO: 

EXPOSIÇÃO:

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

 
 
 

EXPOSIÇÃO:

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

24 maio

28 junho

Literatura

Semanal

Adulto

da 2a. à 6a. edição 
€0,95

Junto à Flash!

25 maio

29 junho

Louça

Semanal

Todos

Oferta

Junto à TV Guia

25 junho

2 julho

Acessórios

Semanal

Adulto

Saco praia €5,90 
Bolsa praia €3,90

Junto da TV Mais 
ou Telenovelas

10 maio

9 agosto

Utensílios cozinha

Semanal

Adulto

Facas €2,99 
utensílios €3,99 
Frigideiras €9,90 
Wok €12,90

Junto às 
publicações

22 maio

-

Desporto

One Shot

Todos

€2,99

Junto ao DN.

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

DATA  INÍCIO:

DATA  FIM:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PREÇO:

EXPOSIÇÃO:

3 maio

21 junho

História

Semanal

Adulto

Oferta

Junto ao 
Expresso.

11 junho

-

Acessórios

One Shot

Adulto

€6,90

Junto da TV Mais 
ou Telenovelas

24 maio

26 julho

Arte

Semanal

Infantil/Juvenil

€5,95 cada livro

Junto ao DN e JN
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No mercado das publicações há doze anos, 
a Press People desenvolve o seu negócio com 
uma estratégia direcionada ao público femi-
nino. O primeiro título a desbravar o mercado 
nacional foi a revista “Receitas de Sucesso”, 
publicação que angariou fãs no segmento 
das apreciadoras da cozinha ligeira e que, ain-
da hoje, representa uma tiragem de cerca de 
30.000 exemplares semanais.

“Os nichos, dentro do segmento feminino, 
são o nosso principal alvo”, adianta Eduardo 
Gradiz. Seguindo esta estratégia e aprovei-
tando o gosto crescente pelo ato da confeção 
alimentar e as novas tendências no universo 
gastronómico, têm chegado às bancas títulos 
que abordam a culinária sob várias perspetivas 
e tentando abranger os mais diversificados gos-
tos e técnicas.

Num mercado em recessão, nomeadamen-
te com o surgimento do digital, a Press People 
tem sabido gerir e manter a fidelização dos lei-
tores, apostando em novidades de conteúdos 
e de design editorial. O segredo para o suces-

PRESS PEOPLE

UNIVERSO 
FEMININO EM 

FOCO 
Depois de ter sido diretor 

de Marketing no “Correio 
da Manhã” e no “Record, 

Eduardo Gradiz decidiu dar o 
grande passo na sua carreira 

e em 2002 abriu a editora 
Press People, na qual ocupa 

o cargo de diretor geral 
 até hoje.

destaque

Eduardo Gradiz, 
diretor-geral  

da Press People.
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so? “Manter sempre os nossos produtos 
dentro daquilo que são as expectativas 
e necessidades dos nossos grupos alvo”, 
explica Eduardo Gradiz, garantindo que o 
digital não o assusta. “A questão do digital 
faz sentido para meios globais. Em Portu-
gal essa questão não se coloca, não cons-
titui uma ameaça, mas antes um comple-
mento”, assegura.

Neste contexto, surgem títulos como 
“Cozinha Saudável & Vegetariana” e “Cozi-
nha Semanal Vegetariana”, respondendo 
a um segmento em crescendo que tem 
preocupações e necessidades relaciona-
das com uma mudança de estilo de vida 
e hábitos alimentares. 

Dando resposta a uma tendência de 
gosto mais seletivo, associado a uma ideia 
de alta cozinha, que engloba cultura e 
arte culinária, surgem as revistas “Receitas 
do Chefe Gourmet” e a “Click In Gourmet”. 
Munida de uma equipa altamente espe-
cializada, todas as receitas destas publica-

ções têm assinatura dos chefes José Ben-
galô, Hélder Diogo e Carlos Rosa.

A estratégia de replicação do modelo 
semanal no mensal, é repetida na maioria 
dos títulos do segmento de culinária da 
editora, conseguindo assim chegar a um 
público-alvo mais lato e capitalizando re-
cursos.

Assentes numa rede de distribuição só-
lida, Eduardo Gradiz afirma que “a eficácia 
da rede com que trabalhamos” é um dos 
principais desafios com que se depara a 
Press People, vendo na VASP “um parceiro 
fundamental para o sucesso da operação”.

Falar da VASP desperta em Eduardo 
Gradiz fortes sentimentos de gratidão 
pelo suporte incondicional que tem rece-
bido desde o início do seu projeto. “Se não 
fosse o seu apoio a Press People não exis-
tiria. Quando começámos, tínhamos pou-
co dinheiro. O papel da VASP foi crucial e 
só assim conseguimos crescer”, garantiu.

Para o diretor geral da Press People, “a 

VASP não é só um precioso parceiro de 
negócio, é muito mais que isso. Ao lon-
go de 12 anos temos caminhado juntos, 
nomeadamente em termos de definição 
de estratégia, ajudando-nos a encontrar 
soluções”.

Eduardo Gradiz sublinha, ainda, todo o 
investimento feito pela VASP, quer a nível 
dos editores, quer dos pontos de venda. 
“A localização e organização dos pontos 
de venda são fundamentais”, revelou. E 
também aqui a VASP assume um papel 
fulcral. “Estão sempre disponíveis para 
ajudar na melhor metodologia para a or-
ganização do ponto de venda. Trabalhan-
do em todas as frentes, a VASP deixou de 
ser apenas uma distribuidora. Atualmen-
te, assume o papel de verdadeiro parceiro 
de negócios, investindo e apoiando”, e é, 
desta forma, que conquista um estatuto 
especial como “referência europeia em 
termos de distribuição”, concluiu o diretor 
da Press People.

Mariana 
Mariana Culinária 
TV & Culinária
Cozinha Prática de Sucesso 
Cozinha Saudável & Vegetariana 

Nova Cozinha Tradicional 
Receitas Práticas e Temáticas 
Receitas de Sucesso 
Cozinha Semanal Vegetariana 
Astros de Sucesso

AS REVISTAS DA PRESS PEOPLE
Cozinhar é Fácil
Cozinha Semanal Tradicional
Cozinha Semanal
Receitas do Chefe Gourmet
ClickIn Gourmet 
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A relação que se estabelece com os lei-
tores tem, para qualquer título, uma impor-
tância capital. Os conteúdos são, de forma 
crescente, objeto de grande atenção, e são 
construídos para acrescentar informação aos 
mesmos. Torna-se, por isso, cada vez mais re-
levante saber como tocar o potencial leitor, 
chamar a atenção, fazê-lo parar, segurar-lhe 
o olhar, motivá-lo a abrir a publicação e, por 
fim, envolvê-lo na leitura. 

Consciente da necessidade de ser mais ati-
va, nesta busca de contacto com o público-
-alvo, a Plot Content está, pelo segundo ano 
consecutivo, numa ação conjunta com a 
VASP-TMK, em 39 lojas do Continente, espa-
lhadas por todo o país.

A ação do ano passado com a revista “Saber 
Viver” correu tão bem, que não só justificou 
a repetição desta iniciativa de aceleração da 
marca, como este ano a Plot Content decidiu 
apostar também na presença de um segundo 
título, a revista “Prevenir”. 

A mecânica desenvolvida passa pela colo-
cação dos dois títulos em expositores custo-
mizados, onde ganham protagonismo e ge-
ram a atenção dos visitantes da loja.

Com um histórico de sucesso em criar so-
luções à medida do cliente, a VASP-TMK tem 
gerido esta parceria com a Plot Content de 
uma forma dinâmica e criativa. A escolha de 
uma grande superfície, como o Continente, e 
a exposição privilegiada dada às duas capas 
são uma aposta ganha, porque acabam por 
alcançar não só o público-alvo, como tam-
bém captam novos leitores.

Esta ação irá prolongar-se até ao final do 
ano de 2014, potencializando a performance 
de vendas da “Saber Viver” e da “Prevenir” e 
comprovando, uma vez mais, o sucesso deste 
tipo de iniciativas.

PREVENIR 
JUNTA-SE À 
SABER VIVER 
Plot Content repete ação de 
sucesso e promove duas 
revistas em simultâneo.

emcampo

Saber Viver e 
Prevenir em 

exposição no 
Continente do 

Colombo.
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A revista VISÃO considerou a conquis-
ta de mais um título, pela parte do Sport 
Lisboa e Benfica, uma oportunidade ím-
par para homenagear o clube e os seus 
sócios. Assim, e para assinalar a conquis-
ta do seu 33º título de campeão nacio-
nal, a publicação lançou uma edição es-
pecial, repleta de imagens exclusivas da 
festa encarnada e algumas notícias sobre 
os jogadores do plantel.

Aproveitando esta onda de euforia, 
que se vive em torno do clube que de-
tém mais títulos em Portugal, e numa 
tentativa de reforçar e disseminar (ain-
da mais) a sua marca, a VISÃO uniu-se à 
VASP TMK para realizar uma ação de mar-
keting de rua muito original. 

A ação, que se realizou no passado 

domingo, dia 4 de maio, em pleno Está-
dio da Luz, contou com a colaboração do 
nosso agente Rui Barbosa, da IN TOTUM, 
e envolveu uma equipa de 5 jovens “ardi-
nas”, estrategicamente colocadas à volta 
da “Catedral”, para promoverem esta edi-
ção junto dos adeptos benfiquistas.

O principal objetivo desta iniciativa 
era criar uma maior proximidade entre 
as pessoas e a marca VISÃO, de forma a 
captar potenciais leitores para a concei-
tuada publicação. 

Despertando a atenção, disseminan-
do o conhecimento e a memorização da 
marca no seio dos adeptos encarnados, 
todas as expectativas iniciais desta ação 
foram superadas e o balanço final não 
podia ser mais positivo.

UM AÇÃO COM VISÃO
O Estádio da Luz foi o palco escolhido para a 
realização de uma ação de marketing 
 de rua da VISÃO

As “ardinas” no estádio da Luz.
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Líder de mercado de publicações em formato revista, em Espa-
nha, a RBA detém 28 títulos distribuídos pelos segmentos decora-
ção, femininas, divulgação e atualidade. Esta editora é, ainda, res-
ponsável pela edição de revistas em Itália, França e Portugal.

Ciente de que fazia todo o sentido lançar-se no mercado da 
culinária em território nacional, a editora da revista “Elle” e “Natio-
nal Geographic” decidiu agora aventurar-se num terceiro título no 
nosso país.

Para o lançamento da primeira edição em português, da revista 
“Cozinha Fácil”, a RBA apostou numa tiragem elevada, capitalizando 
as sinergias estabelecidas entre a VASP e dois dos mais movimenta-
dos canais de distribuição nacionais, as lojas FNAC e o Continente. 

Como plataformas de lançamento do título de estreia no seg-
mento culinária, foram colocados “parasitas” em 16 lojas FNAC e 
“expositores temáticos” em 35 lojas Continente e o resultado não 
podia ter sido mais positivo. 

Num mercado altamente competitivo e amplamente cober-
to por outros títulos, a RBA não poupou esforços para entrar em 
grande, marcar presença e ganhar visibilidade num segmento apa-
rentemente esgotado, mas que considera ter muita margem para 
crescer. 

RBA LANÇA 
NOVO TÍTULO
Editora de sucesso 
espanhola aventura-se 
no mercado da culinária 
em Portugal e lança  
“Cozinha Fácil”

emcampo

O  “parasita” na 
FNAC de Cascais e o 
expositor exclusivo 

da Cozinha Fácil 
no Continente  de 

Guimarães.
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Um gesto por um sorriso. O 
mote para a campanha “Árvo-
re da Solidariedade” deste ano 
estava dado. Agentes, colabo-
radores e editores da VASP uni-
ram-se, uma vez mais, para fazer 
a diferença na vida de quem 
mais necessita e os resultados 
falam por si. 

Nem a enorme crise que o 
país enfrenta impediu que esta 
iniciativa angariasse mais de 8 
mil euros, cerca de 2 mil euros a 
mais face ao valor obtido no ano 
anterior. A instituição de solida-
riedade que recebeu o donativo 
e que ajudou a distribuí-lo foi, 
como já é habitual, a Entrajuda, 
e a entrega do cheque realizou-
-se no passado dia 7 de abril, na 
sede da associação.

A Presidente da instituição, 
Isabel Jonet, recebeu-nos com 
o sorriso, simpatia e simplicida-
de que lhe são características 
e mostrou-se muito satisfeita 
com a crescente adesão que as 
iniciativas solidárias têm tido 
em Portugal. 

“O donativo da campanha 
‘Árvore da Solidariedade’ já está 
todo destinado. Temos o dinhei-
ro atribuído a quem realmente 

necessita e como o contributo 
deste ano foi superior, conse-
guimos ajudar mais pessoas, o 
que foi ótimo. Estou muito fe-
liz!”, confessou, acrescentando: 
“Parece que a crise fez com que 
as pessoas se tornassem mais 
atentas e solidárias. Ser solidário 
virou moda e ainda bem!”

Grata por mais esta “contri-
buição preciosa”, Isabel Jonet 
garantiu que “todos os benefi-
ciados pelos donativos anga-
riados até hoje com a ‘Árvore 
da Solidariedade’ sabem quem 
os ajuda e já conhecem muito 
bem esta iniciativa. Aliás, este 
ano, gostamos tanto do trenó 
e dos Pais Natal, que estamos 
a pensar enviar um exemplar 
a cada pessoa que ajudamos. 
Temos a certeza que irão gostar 
e guardar este presente com 
muito carinho”, garantiu Isabel 
Jonet.

Apesar de preocupada com 
a atual situação do nosso país e 
com a quantidade de portugue-
ses que estão desempregados e 
passam necessidades, a diretora 
da Entrajuda mostrou-se otimis-
ta quanto ao futuro. “O pior que 
há hoje em dia é alguém ficar 

desempregado. Perdem-se to-
dos os valores, toda a noção da 
realidade. Há famílias destruí-
das por causa do desemprego. 
E isso é muito triste. Mas não 
podemos parar, nem desistir. 
Atualmente, temos de nos rein-
ventar”, incentivou.

E se dúvidas restassem que 
a reinvenção e a inovação são 
alguns dos princípios que mo-
vem diariamente Isabel Jonet e 
a Entrajuda, o novo projeto que 
a instituição está a desenvolver, 
em parceria com a Caritas Por-
tuguesa, comprova isso mesmo. 

“Os portugueses gostam de 

ajudar e sempre que são cha-
mados a intervir, unem-se em 
torno das mais variadas causas 
sociais. O ‘Dar e Receber.pt’ é um 
projeto inovador que nos enche 
de orgulho. Composto por uma 
plataforma digital de partilha 
para pessoas que necessitam de 
receber, estará aberto a todos 
os que sentirem necessidade de 
ajudar”, revelou, muito entusias-
mada.

Antes de se despedir, Isabel 
Jonet aproveitou para reforçar, 
uma vez mais, toda a sua gra-
tidão para com esta parceria 
de longa data. “A VASP tem 
sido um dos bons parceiros da 
ENTRAJUDA, no âmbito dos 
projetos solidários. Nunca será 
demais agradecer o apoio rece-
bido que nos permite chegar a 
quem mais precisa. Esta é uma 
relação que se traduz numa 
parceria  sustentada e já conso-
lidada, baseada  em confiança, 
que muito prezamos. Temos 
ajudado muitas pessoas que 
realmente necessitam e isso é 
de enaltecer. Muito obrigada 
à VASP, aos seus agentes e edi-
tores por toda a ajuda que nos 
têm dado!”. 

ÁRVORE DA SOLIDARIEDADE VOLTA A AJUDAR
A VASP, os seus agentes e os seus editores uniram-se uma vez mais à Entrajuda 
para distribuir os donativos angariados nesta campanha de Natal.

especial

Rosalina Festas (VASP), Isabel Jonet (Entrajuda) 
e Rita Godinho (VASP).
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Ciente da sua responsabilidade social, 
a VASP demonstrou, uma vez mais, o seu 
cariz solidário numa campanha que rea-
lizou, a nível interno, no passado Natal, e 
que contou com a participação dos filhos 
dos seus colaboradores. 

A Ajuda de Berço foi a instituição eleita 
para receber os donativos que resultaram 
da venda do livro “Mãos Solidárias”. Para 
além do valor angariado, a distribuidora 
de publicações ainda ofereceu inúmeros 
artigos para bebés e crianças, que esta-
vam disponíveis no “Quiosque das Tro-
cas”, uma loja social de troca de artigos 
em bom estado, acessível à comunidade 
VASP. 

Numa altura em que toda a ajuda é 
pouca e qualquer contributo faz a diferen-
ça, Sandra Anastácio, a diretora da Ajuda 
de Berço, ficou muito sensibilizada com 
esta doação, cuja entrega foi realizada no 
dia 7 de abril, na sede da instituição, em 
Lisboa. 

“Muito obrigada pelo vosso contributo. 
A nossa porta estará sempre aberta para 
vos receber. Aqui tudo é bem-vindo. Por 
pouco que seja, se nos derem 1 euro já es-
tarão a ajudar-nos. No fundo, precisamos 
de tudo o que é normal para uma crian-
ça crescer: alimentação, roupa, cuidados 
básicos de saúde e higiene, brinquedos e 
material de aprendizagem”, revelou.

Enquanto mostrava todos os recantos 
desta agradável casa que acolhe, atual-
mente, cerca de 40 crianças, Sandra Anas-

tácio explicou como surgiu esta obra. “A 
nossa casa nasceu através de uma campa-
nha publicitária de um relógio da Swatch, 
intitulada ‘O Fraldinhas’. O resultado foi 
extraordinário, a Swatch montou-nos esta 
casa em nove meses. Já cá estamos há 10 
anos e não podíamos estar mais felizes”, 
admitiu.

Com 16 anos de existência, a Ajuda 
de Berço está prestes a realizar mais um 
sonho e prepara-se para entrar “numa 
nova fase da sua vida. Em breve também 
vamos ter uma casa com condições 
para acolher crianças em situa-
ções de abandono, como 
estas, mas com doenças 
crónicas ou terminais, 
que necessitam de cui-
dados continuados e 
paliativos”, começou 
por revelar Sandra 
Anastácio, que não 
podia estar mais 
orgulhosa com esta 
nova conquista.

“A t u a l m e n t e , 
algumas das nos-
sas crianças que 
estão nestas cir-
cunstâncias acabam 
por ir para outras ins-
tituições, pouco adapta-
das às suas necessidades. 
Custa-nos muito vê-los partir, 
porque consideramo-los nossos. 

Mas a realidade é que esta casa não está 
equipada, nem preparada, para receber 
crianças com doenças crónicas e vamos, 
então, iniciar a construção de uma casa 
com estas características. Estamos muito 
animados! Temos a consciência de que é 
um projeto muito ambicioso, mas somos 
testemunhas que é do conjunto dos pe-
quenos milagres e da união de esforços 
que a obra nasce”, confessou a responsá-
vel pela instituição de solidariedade.

VASP  UNE 
MÃOS 
SOLIDÁRIAS 
A Ajuda de Berço foi a 
instituição escolhida 
para receber uma doação 
muito especial.

Rosalina Festas 
(VASP), Anabela 
Gigante (VASP), 

Sandra Anastácio 
(Ajudade Berço) 
e Rita Godinho 

(VASP).

O livro “Mãos Solidárias”.
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antes& 
depois

No mercado das publicações há 38 anos, a Presseloja é, atual-
mente, gerida pela segunda geração de uma família apaixonada 
pelo mundo da papelaria. 

“Cresci a acompanhar o ramo e o desenvolvimento do negócio,  
pelo que, quando se colocou a questão da sucessão, e depois de ter 
efetuado o meu percurso académico e profissional noutras áreas, 
decidi assumir a gestão da empresa. Lançar novos desafios, nomea-
damente em termos de organização e dimensão do negócio, é uma 
das nossas principais apostas”, revela Miguel Flores, um dos atuais 
sócios da empresa.

Os novos desafios incluíram a abertura de uma segunda Presse-
loja, em novembro de 2010, que sofreu uma remodelação recente-
mente. “Sentimos que tinha chegado a altura de adequar o espaço 
às necessidades dos clientes e à evolução do negócio. Passamos de 
uma loja com 49m2 para um espaço de 88m2”. 

O contexto económico que se vivia em Portugal na altura, entre 
outros fatores, levou a algum refreamento inicial. “Por ser um cen-
tro comercial com os custos elevados do metro quadrado, e outros 
custos daí decorrentes, fizeram-nos optar por um espaço menor”. 
Contudo, decorridos três anos, o “antes” deu lugar ao “depois”, até 
porque, adianta Miguel Flores, “sempre tivemos a convicção de que 
era fundamental prestar um serviço de qualidade, diversificar a 
oferta de produtos e serviços e surpreender os nossos clientes por 
forma a fidelizá-los. Os bons resultados obtidos levaram-nos, agora, 
a dar este passo mais ambicioso”.

A conjuntura atual tem trazido a esta área de negócio uma ne-
cessidade crescente de alargamento da oferta dos serviços e pro-
dutos ao dispor do cliente. “Resolvemos assumir este investimento 
até como forma de melhorar os rácios do negócio, nomeadamente 
fazendo face ao esmagamento das margens dos produtos tradicio-
nais. Sendo certo que não podemos esquecer qual é o nosso core 
business, temos que reforçar a nossa posição de profissionais de 
press center e oferecer aos nossos clientes, as publicações, os taba-
cos e o jogo”. 

De acordo com Miguel Flores, os investimentos efetuados pela 

INOVAR PARA MELHORAR 
Inovação, qualidade, objetivos de gestão, organização sólida, satisfação  
de clientes e colaboradores, são alguns dos ingredientes que integram a visão  
de um negócio de família sólido, que dá pelo nome Presseloja.…

A Presseloja 
apostou numa 
nova imagem.
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ANTES DEPOIS

Presseloja assentam numa estratégia bem delineada, que passa 
pela fidelização do cliente, mas não só, já que todas as partes envol-
vidas são fundamentais para o sucesso do negócio. A missão deste 
ponto de venda “traduz-se na procura do melhor para a empre-
sa, para os colaboradores e para os clientes. Ou seja, 
queremos ter resultados positivos de gestão, 
ter clientes e colaboradores satisfeitos. Há, 
por isso, vários fatores que considera-
mos essenciais para o sucesso de um 
ponto de venda. No entanto, pare-
ce-me que os mais importantes 
são: uma organização sólida 
com regras e procedimentos 
estabelecidos; uma atitude 
incansável de procura dos 
melhores parceiros e for-
necedores, de modo a ga-
rantir produtos e serviços 
competitivos; a localização 
e uma equipa de colabora-
dores com formação e mui-
ta simpatia”.

Com uma postura ativa 
a Presseloja tem investido, 
ao longo do tempo, em várias 
ações com retorno muito positi-
vo, sendo que a inovação é um con-
ceito que faz parte do ADN da empre-
sa, considerada essencial para subsistir e 
evoluir no mercado atual. “Este é um negócio 
com particularidades muito importantes. Costu-
mo dizer que movimenta, frequentemente, grande quan-
tidade de dinheiro, mas que apenas uma pequeníssima parte fica 
para a organização. É muito importante ter esta consciência, muito 
rigor e uma gestão informada a todos os níveis: fiscal, bancária, de 

gestão, de recursos humanos, das novas tecnologias e do mercado. 
Inovar é essencial e passa por todos estes aspetos”. 

A ação bikes Verão, que a Presseloja desenvolve em parceria com 
a VASP-TMK todos os verões, é um bom exemplo dessa procura 

constante que este ponto de venda tem pela ino-
vação. “Esta iniciativa passa exatamente pela 

constatação da necessidade de sair da zona 
de conforto e ir até aos clientes, onde 

eles se encontram, nomeadamente 
na época de férias. Mas os inves-

timentos não se vão resumir ao 
que está feito”, disse em jeito de 

promessa Miguel Flores, ga-
rantindo que a médio prazo 
já existem planos traçados. 
“Vamos continuar a pros-
seguir com a nossa missão. 
Pretendemos aumentar o 
número de pontos de ven-
da, continuar a surpreender, 
inclusive no modelo de ne-
gócio”.

 Para Miguel Flores a 
parceria de longa data que 
tem com a VASP tem sido 
fundamental. “Fazemos um 
balanço muito positivo des-
ta parceria, que já vai muito 
para além do fornecimento 
de publicações, estenden-
do-se a outros produtos e 

serviços. Atualmente, a VASP 
também já é nossa parceira tecnológica, com o fornecimento do 
KIOS kube, um sistema de faturação e gestão que é muito vantajoso 
para o nosso dia-a-dia”, conclui.
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emfoco
O sucesso de um negócio depen-

de da qualidade dos serviços que se 
presta e das soluções que se detém. 
Cientes disso mesmo, Catarina Mar-
ques, de 37 anos, e Luis Marques, 36, 
têm estado sempre atentos às solu-
ções que a VASP vai disponibilizando 
e foram, inclusivamente, os primeiros 
agentes a adquirirem o KIOS print.

A papelaria 2A abriu em dezem-
bro de 2013 e fica perto do Instituto 
Superior de Gestão e de um famoso 
colégio de música, no Lumiar, em Lis-
boa. “O meu marido é desta zona e foi 
por isso que optámos por abrir a loja 
aqui”, explica a ex-engenheira civil.

Desde o primeiro momento, tudo 
neste ponto de venda foi e continua 
a ser pensado com muita dedicação 
e vontade de inovar. Por exemplo, 
os móveis foram feitos e desenhados 
pelo casal. Mas a grande inovação foi 
a aquisição do KIOS print. “Não tinha 
ideia de que íamos ter tanta procura”, 
confessa Catarina Marques. “Durante 
algum tempo, ainda utilizámos uma 
fotocopiadora caseira e, depois de 
procurarmos parceiros, entrámos em 
desespero. Quando soubemos que a 
VASP vinha ao nosso encontro com 
esta solução, nem queríamos acredi-
tar. Ficamos mesmo muito contentes”.

Os resultados têm sido positivos, 
até porque a 2A tem uma faculdade 
e vários restaurantes na zona circun-
dante. “Todos precisam deste serviço, 
com alguma assiduidade. Fomos os 
primeiros a adquirir esta solução e 
apesar de ainda não termos divulga-
do o serviço a 100 por cento, está a 
superar as nossas expectativas”, afir-
ma a responsável pelo ponto de ven-
da, confiante de que esta foi uma boa 
aposta. “Vim às cegas para este ne-
gócio e nem fazia a mínima ideia de 

onde me ia meter. Até a venda de pu-
blicações é uma experiência”, remata. 

Questionada sobre os resultados 
de outra solução KIOS, neste caso o 
Kube, a agente garante ser uma ótima 
solução para resolver e agilizar todos 
os processos diários. “Nem imagino 
como é viver sem este sistema de ges-
tão. Quando faço as sobras semanais, 
por vezes não encontro as revistas e 
graças ao KIOS kube consigo ter essa 
informação correta de forma prática e 
eficaz”.

Catarina Marques teve, ainda, a 
oportunidade de frequentar o primei-
ro workshop da KIOS Academy, que 
tem como tema Organização e Gestão 
do Ponto de Venda. “Gostei bastante, 
porque aprendi mais sobre esta área 
de negócio, para além de também 
ter aprendido a trabalhar com o KIOS 
Kube, uma ferramenta que, tal como 
já referi, é muito útil para o nosso dia-
-a-dia”. 

A área de cerca de 100 metros qua-
drados está dividida em dois espaços, 
45 metros quadrados são ocupados 
pelo ponto de venda e o restante pelo 
armazém. Publicações, artesanato, li-
vros, e tabaco, integram a gama de 
produtos desta papelaria, cuja maio-
ria dos clientes consome sobretudo 
revistas cor-de-rosa. “Estou fascinada; 
nunca pensei que se vendessem tan-
tas revistas deste género”, revela.

O casal trabalha em equipa, divi-
dindo o horário. “O meu marido abre 
a loja, todos os dias, de manhã, e 
regressa ao final do dia para fazer o 
fecho e as sobras. Durante o fim-de-
-semana dividimos os dias”, explica a 
agente, visivelmente feliz por ter en-
veredado por este negócio.

O PODER DA IMPRESSÃO
KIOS print supera expectativas e ajuda agentes 
a dinamizar o seu negócio.

O KIOS print está 
a ser um sucesso 

na 2A.
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“A aposta nas soluções KIOS 
kube e print foi uma mais-valia 
para os nossos pontos de venda 
”, começa por revelar a empresá-
ria Fernanda Sousa, de 52 anos, 
que sabe bem o que significa 
gerir o negócio sem estas prá-
ticas ferramentas de gestão e 
impressão. 

“Há 10 anos que sou proprie-
tária deste ponto de venda, na 
Rebelva, na linha do Estoril, e, há 
dois anos, abri outro no bairro 
de São João, bem perto deste”, 
explica, a dona da AGEPRESS, 
sublinhando que ainda se lem-
bra dos tempos em que não 
existia o KIOS kube. “Tínhamos 
muito mais trabalho a organizar 
as nossas tarefas diárias”, admi-
te.

Para além das soluções KIOS 
anteriormente mencionadas, 
Fernanda Sousa também já 
frequentou as formações do 
KIOS academy. “Gostei muito de 
frequentar o workshop de “Or-
ganização e Gestão do Ponto 
de Venda”, revela. “Aprendi a tra-
balhar melhor com o KIOS kube, 
mas também me ensinaram a 
gerir melhor o meu negócio, 
dando importância à exposição 
dos produtos, à luminosidade 
da loja, entre outras dicas”, es-
pecifica Fernanda Sousa. “Nesse 
dia tomei consciência de que o 
KIOS Kube é um produto muito 
bom e intuitivo, pois exige o mí-
nimo de conhecimentos”.

A empresária está de tal for-
ma rendida ao mundo KIOS 
que decidiu apostar na solução 
mais recente, o KIOS print. An-
tigamente, e com “uma foto-

copiadora normal não poderia 
oferecer nada mais do que as 
habituais fotocópias e digitali-
zação”, mas agora admite estar 
muito feliz, porque tem um 
equipamento que para “além 
de ser muito útil, é extrema-
mente rentável para a nossa ati-
vidade”, pois permite aumentar 
a oferta de serviços de impres-
são.

Ocupando uma 
área útil de 70 me-
tros quadrados, a 
AGEPRESS está 
situada mesmo 
em frente aos 
correios de Re-
belva. Além das 
p u b l i c a ç õ e s , 
neste ponto de 
venda os clientes 
podem adquirir uma panóplia 
de produtos, desde brindes a 
brincos, artigos em cortiça, pas-
sando por raspadinhas, tabaco, 
postais, doces, brinquedos e li-
vros. “Temos uma oferta variada 
a todos os níveis”, esclarece Fá-
tima Sousa, que conhece bem 
os seus clientes. “São sobretudo 
moradores, de várias idades, na 
sua maioria de uma classe mé-
dia alta, logo têm algum inte-
resse cultural”, justifica.

A antiga formadora da Elec-
troliber está muito satisfeita 
com os seus resultados. “Mes-
mo em momentos de crise, não 
me posso queixar”, confessou, 
antes de prometer que não vai 
parar por aqui e que irá “con-
tinuar a investir para oferecer 
mais serviços aos seus clientes 
fiéis”.

SOLUÇÕES COM 
FUTURO
Entre as várias soluções KIOS, a 
AGEPRESS já detém o kube, o print e já 
frequentou os Workshops do academy.

Carlos e Fernanda 
Sousa estão muito 
satisfeitos com as 

soluções KIOS.
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emfoco
MOBILIÁRIO DE SUCESSO!
Medidas perfeitas, ótimos preços e excelente qualidade. 
Esta é a opinião que os agentes têm sobre o KIOS store.

A Papelaria Central, de Nuno Santos, 
30 anos, e de Patrícia Duarte, 28, abriu há 
seis meses, no Albufeira Shopping, e está 
a ser um sucesso. A aventura deste jovem 
casal empreendedor começou quando o 
agente decidiu encerrar a sua garrafeira 
e optar pelo mundo das publicações. E 
agora, estão juntos todos os dias, das 10h 
às 22h, no seu ponto de venda, que fica 
situado num dos mais badalados desti-
nos turísticos de verão do país.

Ocupando 30 metros quadrados, este 
ponto de venda tem um leque variado 
de clientes. “Temos de tudo um pouco”, 
explica Patrícia Duarte, referindo que 
apesar de a grande maioria serem estran-
geiros, devido a Albufeira ser um forte 
destino turístico, também tem os clien-
tes habituais, que moram e trabalham 
na zona. “No geral, todos procuram mais 

revistas, até pela variedade da oferta que 
temos no nosso ponto de venda”. 

Para além das publicações, na Pape-
laria Central também se vende tabaco 
e acessórios para fumadores, souvenirs, 
jogos da Santa Casa e jogos de diversão. 
Perante esta oferta, os agentes estão cer-
tos de “que os nossos clientes se sentem 
em casa”.

Sempre a pensar no melhor para o seu 
negócio, o jovem casal comprou recente-
mente duas ilhas do KIOS Store. “Precisá-
vamos de dar uma nova vida à nossa loja 
e como já tínhamos visto que o mobiliá-
rio do KIOS store ficava bem em outras 
papelarias, na revista Quiosque, resolve-
mos arriscar”, revelam, acrescentando: 
“encontrámos ilhas com as medidas per-
feitas e um preço muito justo, tendo em 
conta a qualidade, sobretudo para um es-

paço que é reduzido. E não podíamos es-
tar mais contentes, porque conseguimos 
melhorar consideravelmente a exposição 
dos produtos”. 

O casal de empresários acredita que o 
mobiliário do KIOS store apresenta bas-
tantes vantagens face às restantes solu-
ções disponíveis no mercado. E confirma-
ram, mais do que uma vez, que “os preços 
são muito acessíveis e os móveis muito 
úteis, multifuncionais e feitos à medida 
das necessidades dos clientes”. 

Apesar de ainda não conhecerem to-
das as soluções KIOS de forma aprofun-
dada, Nuno e Patrícia não descartam a 
hipótese de aderir a outra brevemente. “A 
avaliar pelo KIOS Store, as outras soluções 
devem ser bastante eficazes, por isso, cer-
tamente iremos recorrer a mais alguma”, 
concluíram.

As ilhas do KIOS 
store em destaque  

na Papelaria 
Central.
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O KIOS KUBE,
 O SISTEMA DE GESTÃO DA VASP, 

FOI DISTINGUIDO COM UMA MENÇÃO 
HONROSA, NA EDIÇÃO 2014 

DOS IDC CIO AWARDS*.

* A IDC é líder mundial na área de "market intelligence", serviços de consultoria 
e organização de eventos para os mercados das Tecnologias de Informação, 

Telecomunicações e Eletrónica de Consumo.



dossier

GANHAR EFICIÊNCIA NA 
GESTÃO DO PONTO DE VENDA, 

MELHORAR O SERVIÇO 
PRESTADO AOS CLIENTES E 

ABRIR NOVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIO TÊM SIDO OS 

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO 
CONJUNTO DE SOLUÇÕES 

KIOS QUE A VASP TEM VINDO 
A DESENVOLVER. CONHEÇA 

MELHOR CADA UMA DELAS E 
RELANCE O SEU NEGÓCIO!

RELANCE O 
SEU NEGÓCIO 
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Em dezembro de 2013, a 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) previa 
a recuperação da atividade 
económica nacional para os 
meses seguintes. 

De acordo com os indica-
dores compósitos avançados 
na altura, que permitem ante-
cipar a melhoria ou o abran-
damento da economia a seis 
e nove meses, Portugal tem 
vindo a manter uma trajetória 
de recuperação. Tudo indica 
que, apesar de o ano passado 
ter sido difícil, 2014 é o ano 
indicado para renovar a con-
fiança, fazer as apostas certas 
e retomar o dinamismo do 
seu negócio. 

VERÃO É SINÓNIMO 
DE RENOVAÇÃO

O verão é um dos melhores 
antídotos contra a crise. O bom 
tempo anima, afastando pen-
samentos derrotistas e maus 
humores. E isto é bom para 
o negócio. Crie, ouse e inove. 
Com algum planeamento e 
atenção ao detalhe, é possível 
preparar o seu ponto de venda 
para ganhar mais dinheiro nes-
ta época. 

Todo o negócio tem os seus 
ciclos. Ao longo do ano, à medi-
da que as rotinas dos clientes se 
adaptam à época e à estação, 
os fluxos de vendas também 
variam. O desafio do ponto de 
venda é saber adaptar-se a esta 

dossier 
RELANCE O SEU NEGÓCIO 

realidade, de modo a garantir 
que os clientes têm sempre o 
melhor serviço possível e que 
nenhuma oportunidade de 
venda é desperdiçada.

Agora que o verão está a 
chegar, os pontos de venda 
localizados junto a praias ou 
em áreas tradicionalmente tu-
rísticas vão ter que lidar com a 
procura acrescida por parte dos 
clientes. Esta é uma oportuni-
dade de negócio que importa 
rentabilizar. Mas saber que 
haverá mais clientes a cruzar a 
porta da loja não é o suficiente. 
É preciso estar preparado para 
recebe-los, com produtos que 
lhes possam interessar nesta 
época do ano e com capacida-
de para lhes prestar um serviço 

à altura das expectativas. Só as-
sim será possível aumentar as 
vendas e dinamizar o negócio.

Por outro lado, os pontos de 
venda que não estão situados 
em áreas turísticas – e estão 
habituados a registar quebras 
durante os meses de verão – 
não têm motivos para baixar 
os braços. Mesmo que durante 
o período de férias os clientes 
sejam menos do que o habi-
tual, há uma boa oportunidade 
para estreitar os laços com os 
clientes que ficam, e a quem 
poderão agora dedicar mais 
tempo e atenção. Além disso, 
é uma boa oportunidade para 
planear o próximo passo, para 
fazer um diagnóstico do negó-
cio e pensar com antecedência 
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AS SOLUÇÕES KIOS

KIOS KUBE –  
“A SOLUÇÃO CHAVE NA MÃO”

O Kios Kube é o sistema ideal de vendas para a sua loja. Com a ajuda desta solução informática, que 
a VASP lhe disponibiliza, pode fazer a gestão completa do seu ponto de venda e cumprir com todas as 
suas obrigatoriedades fiscais, de forma rápida, prática e eficaz.

KIOS PRINT –  
“A IMPRESSÃO DO FUTURO NA SUA LOJA”

Esta é a solução de impressão ideal para o ponto de venda, pois permite inovar, dinamizar, criar 
artigos personalizados. Permite a criação de um novo negócio dentro da própria loja (uma espécie de 
mini-gráfica local). Com o KIOS print os agentes têm um novo mundo de oportunidades para explorar. 
E tudo isto, ao melhor preço do mercado.

KIOS STORE –  
“EXPONHA BEM, VENDA MAIS E MELHOR”

Uma loja apelativa e bem arrumada é meio caminho para o sucesso. Os agentes devem tomar cons-
ciência da importância de ter o mobiliário comercial indicado e de terem todas as publicações e artigos 
dispostos da forma correta. O Kios store oferece as melhores soluções de mobiliário comercial aos 
melhores preços. Todas elas são criadas e pensadas para se adaptarem às necessidades dos nossos 
agentes.

KIOS MOBILE –  
“O SEU PONTO DE VENDA MAIS PERTO DOS SEUS CLIENTES” 

Ao descarregar a App KIOS mobile para o telemóvel, os seus clientes podem descobrir onde está 
localizado o seu ponto de venda e dirigir-se até ao mesmo para comprar ou reservar as publicações 
que pretendem, de uma forma cómoda, rápida e eficaz. 

KIOS ACADEMY –  
“FORMAÇÃO À SUA MEDIDA”

Trata-se de um centro de formação, criado pela VASP e pensado especialmente para ajudar os pon-
tos de venda. A ideia é capacitar os pequenos comerciantes a gerirem os seus negócios de forma mais 
eficiente e produtiva. Só com este género de ferramentas mais sofisticadas e exigentes será possível 
dar a volta à crise.

KIOS TV –  
“CAPTE A ATENÇÃO DOS SEUS CLIENTES!” 

O principal objetivo deste meio de comunicação, que engloba um misto de conteúdos comerciais, 
promocionais e informativos, é ajudar o ponto de venda a divulgar as capas diárias e semanais das 
publicações que vende na sua loja, de forma inovadora e eficaz.

KIOS PICK/SEND –  
“UMA NOVA FORMA DE FAZER NEGÓCIO” 

É uma das soluções de negócio da VASP Expresso, vantajosa tanto para o ponto de venda como para 
os seus clientes. Funciona como a alternativa ideal às entregas tradicionais. Estas soluções garantem 
serviços de entrega, recolha e devolução de encomendas que se distinguem dos demais por serem 
rápidas, seguras, mais baratas e acessíveis.

na estratégia a adotar quando 
o ciclo virar e o fim das férias 
determinar o regresso dos 
clientes habituais. 

LOJAS KIOS: O 
FUTURO DO SEU 
NEGÓCIO

A VASP é o parceiro ideal 
para ajudá-lo a encontrar tudo 
o que necessita para dar uma 
nova vida ao seu ponto de 
venda. A sua vasta experiência 
enquanto maior distribuido-
ra de publicações a operar no 
mercado português e a cons-
ciência de que o sucesso de um 
negócio depende da qualidade 
dos serviços que se presta e das 
soluções que se detém, fez com 
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CATÁLOGO 

ARTIGOS DE PAPELARIA E 
PRODUTOS DIVERSOS

Os hábitos de consumo estão a mudar. Atualmente, os con-
sumidores estão cada vez mais exigentes em relação àquilo que 

compram e ponderam cada vez mais as suas despesas. O padrão 
de consumo tende a ser mais utilitário, ou seja, as pessoas compram 

apenas aquilo de que precisam e têm tendência a evitar luxos ou gastos 
desnecessários. A capacidade de oferecer produtos e serviços úteis e conve-

nientes é, por isso, mais importante do que nunca para dinamizar negócios e 
captar novos clientes. A proximidade é outro valor fundamental. Os pontos de 
venda de proximidade estão por isso numa posição muito vantajosa para captar 
clientes. Mas, para isso, têm de garantir produtos de qualidade.
A pensar nestas mudanças, a VASP lançou o Catálogo Artigos de Papelaria e pro-
dutos Diversos Trata-se de um verdadeiro guia de oportunidades, desenhado 
para ajudar os pontos de venda a alargarem a sua oferta de produtos, de forma 
simples e eficiente, garantindo com isso uma maior capacidade de atrair no-

vos clientes, fidelizar os consumidores – e vender mais. 
Ao todo, são cerca de 500 produtos no novo catálogo, que vão desde arti-

gos de papelaria (cadernos, pastas de arquivo, separadores, arquivadores, 
etc.), a material de escritório (como furadores, agrafadores ou rolos de 

papel para máquinas registadoras), material de escrita, consumíveis 
informáticos (pen drives ou discos externos), tinteiros, artigos de 

conveniência, como pilhas, etc. Tudo distribuído de forma sim-
ples e eficiente pela VASP e ao dispor do seu ponto de 

venda a qualquer altura.

que sentisse cada vez mais necessidade de ir criando oportunidades 
de inovação e melhoria para a sua rede de agentes. Todas as soluções 
que integram a marca KIOS são um bom exemplo disso.

Das mais antigas às mais recentes, as soluções KIOS foram cria-
das com o objetivo de ganhar eficiência na gestão do ponto de 
venda, melhorar o serviço prestado aos clientes e abrir novas 
oportunidades de negócio. 

Estas soluções integradas de modernização dos pon-
tos de venda abarcam áreas tão distintas como a for-
mação, a informatização do negócio e o fornecimen-
to de mobiliário e de materiais promocionais. Para 
além disso, a VASP desenvolveu também soluções 
de impressão, de venda de tinteiros e de entrega/
envio de encomendas.

Desde o KIOS kube, a solução de gestão ideal de 
informatização dos pontos de venda, disponível 
em condições financeiras muito acessíveis; até ao 
KIOS print, a solução de impressão de futuro para 
os pontos de venda, por toda a multiplicidade de 
produtos e serviços que lhes permite disponibilizar 
aos seus clientes; ao KIOS store, a solução que forne-
ce mobiliário comercial à medida das necessidades de 
cada loja; ao KIOS academy, um centro de formações 
que ensina os agentes a organizar e gerir melhor os pon-
tos de venda. Todas as soluções KIOS são desenvolvidas a 
pensar nas necessidades específicas do seu negócio e contam 
todas com o apoio de parceiros tecnológicos de primeira linha.

Venha conhecer melhor cada uma das soluções KIOS que o ajuda-
rão a percorrer o caminho rumo à loja do futuro.

Aplicam-se termos e condições

Mais informações em

www.lycamobile.pt
26 500 1632

Suécia Suíça

DinamarcaBélgicaAustrália

Alemanha Áustria

FrançaEstados UnidosEspanha

Polónia Reino Unido

Portugal

Holanda

NoruegaItália

Irlanda

CHAMADAS GRATUITAS
ILIMITADAS

Para todos os números Lycamobile
na Europa, Estados Unidos e Austrália

Encomende já os cartões 
SIM da Lycamobile!

Com qualquer carregamento

PELA

PRIMEIRA

VEZ

ou ligue

dossier RELANCE O SEU NEGÓCIO 
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A IMPRESSÃO DO FUTURO
NA SUA LOJA!

Impressão de artigos personalizados
e empresariais:
- cartões de visita e de aniversário
- postais e folhetos
- faixas
- chapéus festivos
- calendários
e muito mais...

Tel: 214 337 026 | Fax: 808 206 133 | Email: kiosprint@vasp.pt

acontece

“Para ganhar e lucrar, o KIOS print 
deve usar”. Esta foi a frase que sa-
grou os agentes da papelaria AGE-
PRESS, em Rebelva, como os gran-
des vencedores do passatempo que 
o KIOS print realizou, em conjunto 
com a Konika Minolta, durante a Pa-
pergift Lisboa 2014.

“Muito Obrigada. Não estava 
nada à espera. Estou mesmo muito 

contente”, confessou Fernanda Sou-
sa quando soube que tinham ganho 
a mini-mota da Konika Minolta. 

Carlos Sousa também ficou muito 
surpreendido e contente com o pré-
mio. “Vamos experimentar este novo 
brinquedo e vamos usá-lo à vez”, dis-
se, em tom de brincadeira o agente. 

“Só tenho a dizer bem da VASP. 
Estão com uma dinâmica muito boa. 
Têm evoluído muito enquanto distri-
buidora e agora como fornecedora 
de serviços e soluções. A vossa marca 
KIOS é fantástica e facilita-nos imen-
so o trabalho diário. Muito Obrigada 
por tudo.”, concluíram os agentes. 

KIOS PRINT OFERECE 
MINI-MOTA
Carlos e Fernanda Sousa foram os grandes 
vencedores do passatempo do KIOS print, na 
Papergift. 

Hélder Fonseca (KONIKA),  Carlos e Fernanda Sousa 
(AGEPRESS), Mário Rui Cruz (VASP) e Sandro Silva (VASP).
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promoções
artigos de papelaria 
e produtos diversos
mais de 500 referências à sua disposição no novo catálogo da VASP*.

Na compra de um 
 tabuleiro expositor de  
isqueiros, oferecemos  

um tabuleiro expositor de  
20 Isqueiros eletrónicos  

J39 Minitronic, 
 em cores sortidas.

Cód. 500613-00
Pilha Duracell Plus 
AAA
pack 10
€24,39 + IVA

Cód. 500614-00
Pilha Duracell Plus 
AA
pack 20
€49,18 + IVA

Cód. 500615-00
Pilha Duracell Plus 
C
pack 10
€21,09 + IVA

Cód. 500616-00
Pilha Duracell Plus 
D
pack 10
€21,68 + IVA

Cód. 500617-00
Pilha Duracell Plus 
9V
pack 10
€20,68 + IVA

Novos Preços

Compre 1 tabuleiro e receba outro

Cód. 500929-99 
Exp. de 50 isqueiros J25 Portugal
€23,37 + IVA

Cód. 500921-99 
Exp. de 50 isqueiros J25 Keep Calm
€23,37 + IVA

Cód. 500932-99 
Exp. de 50 isqueiros J25 Caveirinhas
€23,37 + IVA

Cód. 500930-99 
Exp. de 50 isqueiros J25 Ovelhas
€23,37 + IVA

Cód. 500931-99 
Exp. de 50 isqueiros 
Miss Bic Total Look
€25,22 + IVA

*Encomendas através de contactcenter@vasp.pt ou encomendaspapelaria@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7001.
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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
- Proteção telefónica, modem, internet e adsl
- 10 Minutos de autonomia

€78

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

GAVETA DE  
DINHEIRO
Symbol LS1203
- Caixa metálica com ligação 
RJ11, para impressora ou caixa 
registadora

€60

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

Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.

20%
DESCONTO

CAIXA VASP
para publicações
Construção robusta em metal
ideal para o exterior, cor azul.
Altura: 70 cm (sem pés)
Comprimento: 60 cm
Largura: 90 cm
Cód.VASP: 0619

€150

EXPOSITOR
para jornais e revistas
EXPOSITORES REVISTAS PAREDE
Simples Cód.VASP: 3662 - €20,30
Duplos Cód.VASP: 3660 - €43,10
EXPOSITORES JORNAIS PAREDE
Simples Cód.VASP: 3663 - €20,80
Duplos Cód.VASP: 3661- €41,50

Mais informações através de kioskube@vasp.pt ou através do número 21 433 7026.

Mais informações através de  contactcenter@vasp.pt ou através do número 21 433 7001.

fantásticas
promoções
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A ilha é um espaço 
perfeito para 
exposição de livros 
ou “gifts”.

Esta Gôndola foi 
criada para se adaptar 
às suas necessidades. 
Exponha todas as 
publicações de forma 
criativa e apelativa.

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

ILHA

GÔNDOLA

ZIG-ZAG PARA 
JORNAIS

Alt.  85cm
Comp. 120cm
Larg.  85cm

184,50€*

Em melamina

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

Alt. 10cm
Comp. 97cm
Larg. 40cm

51,50€*

Alt. 105cm
Prof. 55cm
Larg. 60cm

299,90€*

O balcão ideal para instalar 
o seu KIOS KUBE.

BALCÃO  
KIOS KUBE

Encomendas através de kiostore@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7082.

Alt. 135 cm 
Prof. 70 cm 
Larg. 100 cm

430€*

Pague em 3x sem juros
(válido para compras superiores a €300 em produtos desta página)

Ideal para destacar 
publicações e, ao mesmo 
tempo, ganhar mais 
espaço no seu linear! 
Alt. 19cm
Prof. 8cm
Larg. 23,5cm

24€*

PACK 3 
PARASITAS

Este expositor,  fácil 
de manusear, dá-lhe a 
possibilidade de destacar 
as revistas do dia! 

EXPOSITOR  
DE 
DESTAQUE 

Alt. 153cm
Larg. 34cm

30€*
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 Eu              o meu
PT Hello

Agora, já pode usar o PT Hello para ligar 
dos telemóveis UZO. Aproveite e use.

Saiba mais em  www.ptcom.pt

WORKSHOP  
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  
DO PONTO DE VENDA
Saiba como ter 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

WORKSHOP  
CONTABILIDADE E  FISCALIDADE 
NO PONTO DE VENDA
Aprenda a atuar com rigor e a não perder dinheiro.

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

€50

WORKSHOP  
KIOS KUBE AVANÇADO 
MODALIDADE PRÁTICA
Fique a conhecer 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 IV – Operações avançadas de gestão de informação

€60

O KIOS ACADEMY AJUDA-O A MELHORAR 
O SEU NEGÓCIO. VENHA FAZER AS NOSSAS 
FORMAÇÕES E APRENDA A GERIR MELHOR O 
SEU PONTO DE VENDA. ESPERAMOS POR S!!

Mais informações 
através de 

kiosacademy@vasp.pt 
ou do número  
21 433 7082.

Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.
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