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Esta edição está escrita nos termos do novo acordo ortográfico

P

ortugal está a ficar cada vez mais
parecido com a Grécia. As medidas de combate ao
deficit orçamental contidas no orçamento de estado de 2012 deixam antever ainda maiores dificuldades
para as famílias. Aumentos de impostos, redução dos
subsídios de férias e natal na função pública, limitações
às deduções no IRS, aumento do números de horas de
trabalho semanais – tudo medidas que irão certamente
agravar a taxa de desemprego e reduzir o rendimento
disponível das famílias. Nesta espiral recessiva, as vendas dos produtos editoriais e não editoriais não irão
ficar imunes, sendo de esperar que continuem a cair.
O grande desafio que todos iremos enfrentar no
curto prazo é o de conseguir transformar todas estas
ameaças em oportunidades. Sem pretender ter uma
resposta universal para esse desafio, gostaria de vos
lançar algumas ideias para este final de ano, as quais
se encontram mais detalhadas ao longo desta edição
da Quiosque. Do lado das vendas, parece-me que
a aposta neste natal deverá centrar-se em torno de
3 elementos: crianças, prendas de baixo valor e pequenos “mimos” (ou pequenos “luxos”). Imbuído de
um espírito mais nacionalista, penso também que se
deveriam privilegiar produtos de origem nacional.
Já do lado dos custos, a aposta terá que passar pelo
aumento da produtividade e minimização das despesas e do risco de posse de stocks. Sobre este último
ponto, penso que a implementação do serviço Kios
Kube poderá constituir uma importante ajuda, quer
através da simplificação de processos, quer através
do acesso a um conjunto alargado de novos produtos e serviços. Gostaria também de lembrar que a
Vasp tem vindo a estabelecer uma série de parcerias
com entidades externas, no sentido de proporcionar
melhores condições aos seus colaboradores e parceiros, sendo de realçar a nova oferta de internet móvel
(outras se seguirão). Por último, não posso deixar de
lembrar que os negócios vivem das pessoas e dos seus
relacionamentos. Se soubermos cuidar convenientemente de ambos, estou certo que iremos ultrapassar
com sucesso os desafios actuais.
Votos de boas vendas e que sejamos cada vez mais
portugueses!
Paulo Proença
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Na Papelaria Rabisco, mãos ao negócio

S

e a papelaria é um ponto de
encontro natural da comunidade,
porque não fazer dela mais do que
um espaço comercial? Essa filosofia
está na génese da Papelaria Rabisco, em
Pirescoxe, Santa Iria da Azóia. O negócio nasceu há sete anos como atelier
de trabalhos manuais, onde se fazem
cursos de artes decorativas nos mais
diversos materiais. Mas a proximidade
com a escola local acabou por inspirar
a venda de livros académicos e material

escolar diverso, conta Helena Silva, uma
das responsáveis da loja. Hoje o negócio é repartido a meio entre o atelier e
a papelaria – e os aprendizes do atelier
até folheiam as revistas de decoração
à procura de formas que os inspirem.
“Temos pessoas que estão connosco há
sete anos”, congratula-se Helena Silva.
“Felizmente, temos clientes fiéis”. O
segredo é a resposta pronta que dão às
necessidades – e aos gostos e habilidades – dos consumidores locais.

Totina, a alma dos velhos ardinas lisboetas

A

comunidade dos ardinas e
jornaleiros da capital acaba de
perder um dos seus mais antigos
e carismáticos membros.
Jaime Faria Rocha, mais conhecido
como o Totina, faleceu aos 72 anos,
após uma luta de vários meses contra
uma doença prolongada. Fundador
e sócio número 1 da Associação dos
Ardinas de Lisboa, começou a carreira
a vender jornais na rua, descalço, na
zona da Estefânia, onde depois se estabeleceu quando o município abriu os
primeiros concursos para quiosques.

“Ele preocupou-se sempre com a vida
e as condições de trabalho dos ardinas”,
recorda José Matias, co-fundador da
Associação dos Ardinas de Lisboa. “A
sua vida sempre foi isto”. A perda é por
isso sentida por uma comunidade que
conhecia e estimava o famoso Totina.
Na hora da despedida, o seu entusiasmo e empenho são recordados por
todos.
“Estava sempre pronto a ajudar”, recorda com saudade José Matias.

Attitude Interior Design: uma portuguesa entre as melhores

A

revista bimestral portuguesa Attitude Interior Design está a
conquistar cada vez mais espaço
além-fronteiras. O projeto independente, com sete anos de existência, já
exporta mais de metade da sua edição,
bilingue, para 27 países espalhados pelo
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mundo. Viagens, arquitetura, design
são temas recorrentes nesta revista que
o editor Carlos Cezanne define como
uma lifestyle magazine. “Quisemos levar algo de Portugal para fora”, explica
Carlos Cezanne. A prioridade, acrescenta, é “promover o que de melhor se faz em
Portugal, mas também dar visibilidade a
todos os talentos nacionais que estão a
começar a carreira”. O cuidado colocado no design da revista e na organização
dos conteúdos, tal como as edições em
português e inglês, tornaram a Attitude
Interior Design muito procurada no estrangeiro. A comprová-lo, a revista foi a
única publicação estrangeira convidada
para o evento Art in Group, em outubro,
– um encontro em Valência, Espanha,
onde artistas, profissionais e público se

reúnem para debater as tendências da
arte contemporânea. A Attitude marca
também presença, ainda em outubro,
numa feira a ter lugar no antigo aeroporto de Templehof, em Berlim. Será
a única revista portuguesa entre 12 dos
principais títulos mundiais de design e
arquitetura. São sinais de qualidade que
fazem justiça a uma revista consumida
por um público exigente e fiel. “Estamos
muito orgulhosos por registar que toda
a gente que compra a revista, guarda-a”,
aponta Carlos Cezanne. Para quem vende, isso significa que expor e promover
a Attitude no ponto de venda significa
captar e fidelizar clientes com elevado
poder de compra. É mais uma forma de
potênciar o negócio, indo de encontro
às expetativas dos consumidores.
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the printed blog

Revista que retrata o mundo da
blogosfera, com conteúdos
exclusivos escritos por bloguers.
LAnçamento: 4 Agosto
Segmento: Informação
Periodicidade: Mensal
Público Alvo: Todos
Preço: €1,95

evenpoint

lançamento: 16 Agosto
segmento: Decoração
Periodicidade: Anual
Público alvo: Todos
preço: €2,00
Exposição: Junto às revistas de decoração

outras coordenadas

Revista sobre organização de
eventos.

Revista de viagens e turismo, para viajantes com
espírito aventureiro.

lançamento: 2 Julho
segmento: Sociedade
Periodicidade: Quadrimestral
Público alvo: Todos
preço: €5,00
Exposição: Junto às revistas de
eventos

Lançamento: 6 Julho
Segmento: Viagens
Periodicidade: Bimestral
Público Alvo: Todos
Preço: €3,50
Exposição: Junto às revistas de
viagens

As melhores receitas

Revista temática de culinária

lançamento: 8 Julho
Segmento: Culinária
Periodicidade: Quadrimestral
Público Alvo: Todos
Preço: €1,50
Exposição: Junto às revistas de culinária
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Catálogo ikea

Catálogo IKEA 2012, com várias
sugestões e ideias para a casa.

Figuras “Um Bongo”

Caixa composta por saquetas.
Saquetas com figuras “Um Bongo”
lançamento: 4 Agosto
Segmento: Brinquedo
Periodicidade: Aperiódico
Público Alvo: Infantil
			
Preço: €2,99
			Exposição: Balcão
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Carrinhos clássicos

Coleção de 15 carros clássicos de marcas emblemáticas
do mundo automóvel.
São miniaturas de elevada qualidade à escala de 1:38.
Início: 24 de setembro FIM: 31 de dezembro
Segmento: Colecionável
Periodicidade: Semanal
Público Alvo: Todos
Preço: 1.ª Edição: €3,90 / Edições seguintes: €7,90
Exposição: Junto ao DN / JN / O Jogo

gnr - 30 anos do melhor rock

Coleção de 12 CD’s + 1 DVD (o primeiro lançado pela banda)
que reúne toda a discografia dos GNR ao longo dos seus 30
anos de carreira.
INÍCIO: 17 de setembro FIM: 10 de dezembro
Segmento: Música
Periodicidade: Semanal
Público ALVO: Todos
Preço: €4,99
EXPOSIÇÃO: Junto ao DN / JN

Curso de informática

Curso prático de informática com
15 livros e CD-ROM’s
INÍCIO: 24 de setembro
FIM: 31 de dezembro
Segmento: Informática
Periodicidade: Semanal
Público Alvo: Todos
Preço: €1,95
Exposição: Junto ao CM

Chat

Todas as 5as feiras de 24 de Julho a 31 de Dezembro de 2011. Colecção de 15 entregas, cada uma composta por 1 livro + oferta de CD-Rom.
PVP cada entrega 1,95€ Cont. (IVA incluído). PVP colecção completa 29,25€ Cont. (IVA incluído).

Casa hello kitty

Colecção composta por 50 fascículos com oferta de peças.
INÍCIO: 15 de outubro
FIM: 22 de setembro de 2012
Segmento: Colecionável
Periodicidade: Semanal
Público ALVO: Infantil/Juvenil
Preço: 1.ª Edição: €3,90
Edições seguintes: €7,95
Exposição: Junto ao CM

Mail

NÃO FIQUE PARADO NO TEMPO.
CURSO PRÁTICO DE INFORMÁTICA PARA TODOS - COMPUTADOR & WEB
Numa altura em que a informática tem cada vez mais importância, é essencial sabermos que ferramentas
utilizar. Com este guia, vai aprender o que pode, o que não pode e sobretudo, como fazer. São 15 livros
e CD Roms, a partir de dia 24 de Setembro, aos Sábados por apenas 1,95€ com o seu Correio da Manhã.

A PARTIR DE DIA 24, AOS SÁBADOS, POR L,95 € + JORNAL

CM CursoInform 257x336mm.indd 1

Oriental moments

Peças únicas e exclusivas – Serviço Oriental Moments,
disponível em preto e vermelho.
Início: 26 de outubro
Segmento: Decoração
Periodicidade: Semanal
Público Alvo: Todos
Exposição: Junto da Caras
Preço:

O mundo é matemático

Coleção de 30 livros de capa dura, sobre o
mundo da matemática.
Início: 11 de setembro
FIM: 1 de Abril de 2012
Segmento: Livro
Periodicidade: Semanal
PÚBLICO ALVO: Adulto
Preço: 1.ª Edição: €1,95 / Edições seguintes: €9,95
Exposição: Junto ao CM

completo para 4 pessoas:

108€. Preços para Portugal

Continental. Encomenda

limitada ao stock existente.

by

* Preço total do serviço

Chopsitcks+Taça, €1,90
Prato Principal, €5,90
Individual (3 cores), €1,90
Prato Sobremesa, €4,90
Copo, €2,90
Tijela, €3,90
Colher, €1,90
Tijela Grande, €6,90
Travessa Barco, €7,90

8/18/11 3:30 PM

26 outubro 14 dezembro
1 fevereiro

Chopsticks + Taça de

2 novembro 21 dezembro
8 fevereiro

Prato Principal - 5,90€

16 novembro 4 janeiro
22 fevereiro

Prato Sobremesa - 4,90€

Molhos - 1,90€

9 novembro 28 dezembro
15 fevereiro

Individual (3 cores à

23 novembro 11 janeiro
29 fevereiro

Copo - 2,90€

30 novembro 18 janeiro
7 março

Tigela - 3,90€

escolha) - 1,90€

7 dezembro 25 janeiro
14 março

Colher - 1,90€

Peças suplementares

Tigela Grande - 6,90€

Travessa Barco - 7,90€

Serviço disponível em
2
encarnado e preto cores:

Grátis

livro de receitas
A partir de 19 de outub
ro,
não perca um novo ciclo
de
sucesso para a sua banc
a

CALL CENTER VASP
- LISBOA Tel.: 808 206
545 / 21 433 70 01
PORTO Tel.: 808 207
/ Fax: 808 006 133
444 / 22 944 52 22 / Fax:
22 949 02 40 - CLIENTES
TMN: 965 974 001
CM MundoMatematic

o (257x336mm).ind

d 1

11/08/26 12:55
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Filipa Alexandra barata, diretora adjunta de
Marketing de canais da Controlinveste

“Está na altura dos pontos
de venda se modernizarem”
O mercado da imprensa escrita mudou muito nos últimos anos, reconhece Filipa Barata,
responsável de Marketing do Ponto de Venda da Controlinveste. Esta é por isso, mais do
que nunca, a altura certa para puxar pelas principais forças deste negócio.

V

ivemos tempos desafiantes.

Além da conjuntura económica
difícil, é o próprio mercado editorial que está a atravessar um processo
de mudança estrutural. A generalização de novas tecnologias de informação, através da Internet e de novas ferramentas, como os smartphones ou
os tablets, está a revolucionar a forma
como as pessoas consomem informação. Os órgãos de comunicação estão a
adaptar-se a esta nova realidade, desenvolvendo conteúdos específicos para as
novas plataformas.
Mas apesar do desenvolvimento
tecnológico, o negócio tradicional, da
palavra impressa, continua a fazer sentido e está longe de ter acabado. Para
a responsável de Marketing do Ponto
de Venda no Grupo Controlinveste,
Filipa Barata, os agentes no terreno
precisam de fazer o mesmo caminho de

O Grupo Controlinveste
Com uma relevância crescente na vida dos portugueses, a
Controlinveste é um dos maiores
grupos de media em Portugal,
com presença nos sectores da imprensa, rádio, televisão e internet.
O Grupo Controlinveste reúne uma das mais completas e diversificadas ofertas na área dos
media em Portugal, que inclui
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a SportTV, a TSF - a rádio de informação de referência do mercado - às quais se juntam títulos de
imprensa como o JN, DN, O Jogo;
outros títulos de referência na imprensa especializada, participação accionista na Lusa e agência
de notícias.
Por forma a apoiar o negócio das publicações impressas, a

Controlinveste detém uma forte
presença no sector da impressão
através de duas empresas gráficas bem como no sector distribuição, através de duas empresas
de distribuição, a VASP na distribuição em pontos de venda e a
Noticias Direct focada na distribuição porta-a-porta de jornais e
revistas.
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modernização que está a ser trilhado
pelos editores. Para isso, têm de apostar
nas suas principais forças: a proximidade
com os clientes e a capacidade de prestarem um serviço de qualidade capaz de
fidelizar os consumidores.
Ao mesmo tempo, melhorar a comunicação entre os pontos de venda e os editores é o segredo para perceber melhor as
necessidades dos leitores e desenvolver,
em conjunto, formas mais eficazes de dinamizar o negócio.

QUAL É O PAPEL DA REDE
DE PONTOS DE VENDA NA
ABORDAGEM AO MERCADO?
OS QUIOSQUES E PAPELARIAS
PRECISAM DE SE ADAPTAR
A UM MERCADO MAIS
COMPETITIVO? COMO?

A rede de ponto de vendas é, neste momento, essencial para o mercado. São eles que, em última análise,
conhecem da melhor forma os nossos clientes. São os nossos olhos e
também os nossos ouvidos e a nossa
boca. Conhecem como ninguém quem
compra jornais, ao mesmo tempo que
conhecem todos os produtos que vendem. É por isso que digo que têm aqui
uma função determinante.
O problema é o que o negócio e o
mercado não funcionam da mesma
forma que funcionavam há 20 anos.
A concorrência deixou de ser apenas
entre o ponto de venda A e B e o jornal X e Y. Agora, todos temos a concorrência de players mais agressivos e
muito de acordo com as necessidades
dos consumidores de informação. Falo
da internet e de toda uma panóplia de
dispositivos que estão à disposição das
pessoas e que lhes permite ter toda a
informação em qualquer lugar e em
poucos segundos.
A competitividade advém sempre da
melhor oferta, da melhor prestação de
um serviço e está na altura dos pontos
de venda também se modernizarem e
serem espaços cada vez mais úteis às
necessidades das pessoas, trabalhando
ao mesmo tempo com os editores no
sentido de prestar a mais completa informação sobre os produtos e serviços
que disponibilizam.

Em cima: Filipa Alexandra Barata, Directora Adjunta de Marketing de Canais da Controlinveste
e Joana Machado, Directora Adjunta de Marketing do Diário de Notícias.
Em baixo: Carla Ascensão, Directora Adjunta de Marketing do Jornal de Notícias.

É IMPORTANTE PARA A
CONTROLINVESTE CRIAR ESTAS
DINÂMICAS DE INCENTIVO E
DE PROXIMIDADE COM A REDE
DE AGENTES?

Em qualquer mercado, o objetivo de
uma empresa é vender aquilo que produz. A Controlinveste produz publicações e muito do seu esforço tem de estar virado para a venda dessas mesmas
publicações. Acreditamos que os pontos de venda nos podem ajudar nesta
tarefa, daí também acreditarmos que
o incentivo e a proximidade podem ser
fatores decisivos para o sucesso.
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A CONTROLINVESTE LANÇOU
COM A TMK UM PROGRAMA
DE INCENTIVO AOS AGENTES,
DIRIGIDO AOS TÍTULOS DN
E JN. QUE OBJETIVOS QUE
PRETENDEM ATINGIR COM
ESTE PROGRAMA?

O programa “Pontuar é Ganhar” é
uma iniciativa do Diário de Noticias e do
Jornal de Noticias. Este programa tem
como objetivo o estreitar de relações com
os pontos de venda, bem como conhecer
e melhorar o relacionamento, premiando o esforço e dedicação de cada ponto
de venda. Pretendemos ainda aumentar
a visibilidade das nossas publicações,
bem como as vendas.

E O QUE ESPERA DA
COOPERAÇÃO COM A TMK
NESTE PROJETO?

Por parte da TMK, esperamos todo o
apoio e envolvimento neste programa,
contando com a equipa que estará no terreno a divulgar e ajudar à implementação
do programa “Pontuar é Ganhar”.

INICIATIVAS COMO ESTE
“PONTUAR É GANHAR” SÃO
UMA FORMA DE ESTREITAR
OS LAÇOS COM OS PONTOS DE
VENDA?

Foi a forma que encontrámos de conseguir interagir da melhor forma com
quem vende os nossos produtos. A rede
acaba por ser grande e dificulta todo o
processo de transmissão e partilha de
informação. De um ponto de vista estrutural, só conseguimos melhorar o relacionamento com quem nos compra os
produtos se atuarmos junto de quem nos
vende esses mesmos produtos.
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programa
pontuar é ganhar
A Controlinveste lançou o programa Pontuar é Ganhar, que visa premiar
todos aqueles que colaboram nas iniciativas/Campanhas das Publicações
“Diário de Notícias” e/ou Jornal de
Notícias.
Com inicio a 10 de Outubro ultimo, e
termino previsto para 31 de Dezembro,
esta é uma iniciativa a nível Nacional,
que abrange cerca de 3000 Pontos de
Venda.
A mecânica da acção reside na acumulação de pontos, através do crescimento das vendas. Quando o número
de pontos for suficiente, serão trocados
pelos variados prémios do Catálogo
“Pontuar é Ganhar”, que lhes sejam correspondentes .
Este programa tem como objectivo o
estreitar de relações com os pontos de
venda, bem como conhecer e melhorar
o relacionamento, premiando o esforço
e dedicação de cada um.
Desta forma, cumpre-se a pretensão
do aumento da visibilidade e notoriedade de ambos os títulos, numa época em
que de contrariedades se criam oportunidades, através de posturas positivas e
pró activas de atuação no mercado.
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5.⁰ Ano das bikes-quiosques

Pedalar pelo negócio

Mais uma vez, AS BICICLETAS saíram à rua este verão. Numa estratégia inovadora
de proximidade com os clientes, os jornais e revistas distribuídos pela Vasp foram
às praias de novo este ano, cativando clientes nas principais zonas balneares
portuguesas

A

campanha das bicicletas é
um bom exemplo de uma ideia
simples, mas genial! Na época
de férias, é fácil perder o contacto
com os clientes, reduzindo o negócio. Mas onde há riscos também
há oportunidades. A pensar nisso,
a TMK lançou há cinco anos uma
campanha de proximidade, em colaboração com agentes localizados
junto às principais áreas de banhos
do Algarve. A ideia é simples: se o
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cliente não vem ao ponto de venda,
vai o ponto de venda ao cliente! A solução foi arranjar bicicletas equipadas com expositores onde são exibidos os jornais do dia, várias revistas
de interesse para os clientes e outros
produtos úteis. Depois, é só colocar
as bicicletas no terreno – geralmente à entrada de algumas das praias
mais concorridas – e surpreender
os consumidores com uma oferta
diversificada, fácil e acessível.

O resultado tem sido um sucesso
em crescendo nos últimos cinco anos,
desde que a campanha começou. De
tal modo que, no último verão, a iniciativa foi alargada a outros locais do
país. Para além do Algarve, as bicicletas fizeram-se desta vez à estrada
em pontos turísticos como Vila Praia
de Âncora, Ericeira ou Zambujeira do
Mar. E até zonas como Delães, em Vila
Nova de Famalicão, e a já citada praia
de Mangualde responderam ao desafio. Das dezenas de candidaturas recebidas, foram selecionadas 25 zonas de
intervenção de norte a sul, que receberam outras tantas bicicletas-quiosque durante a época alta de agosto.
Quando Henrique Silva se registou
para participar na campanha das bicicletas VASP deste ano, foi recebido
com alguma estranheza. É que a sua
papelaria Adrião fica em Mangualde –
bem longe das grandes áreas balneares
que todos os anos são percorridas pelas
bicicletas da Vasp, numa ação dinamizada pela TMK que leva os principais jornais e revistas diretamente aos
clientes, na praia. “Perguntaram-me:
mas Mangualde não fica no interior?”,
recorda Henrique Silva, divertido.
A estreia da cidade do distrito de
Viseu na campanha de verão da Vasp
explica-se facilmente: é que este
ano abriu a já famosa praia artificial
de Mangualde, que criou na Beira
Interior um novo polo de atração turística que se tem revelado um sucesso. Henrique Silva viu aqui uma oportunidade para alavancar as vendas. E
ficou animado com os resultados. A
bicicleta que todos os dias esteve na
praia artificial surpreendeu turistas e
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quando começa a campanha”, revela.
O resultado é um acréscimo importante de negócio. “Com a bicicleta
conseguimos ter mais um ponto de
venda numa zona de passagem”.
A diversidade da oferta é outro dos
segredos deste projeto. No pequeno
escaparate ambulante cabe uma variedade interessante de produtos, dos
jornais diários às revistas generalistas,
sociais ou de viagens. Mas também há
espaço para livros, brindes e até cartões telefónicos. “As pessoas reagem
muito bem”, saúda Natália Leiria, que
explora um quiosque em Santa Luzia,
no Algarve. “Toda a gente elogia. É
uma excelente iniciativa!” Este foi o
segundo ano consecutivo em que se
associou à campanha da TMK. O seu
quiosque é o único na marginal de
Santa Luzia, mas fica na outra ponta
da avenida, em relação ao cais de embarque para a praia. A bicicleta é por
isso uma forma de vencer distâncias e
locais e promoveu o negócio. “Foi interessante”, aponta o agente. “Fiquei
muito satisfeito”.
A experiência provou que este projeto inovador de proximidade com os
veraneantes resulta tão bem no interior do país como nas grandes zonas
de praia do Algarve e do Alentejo. Em
Mangualde, conta Henrique Silva,
clientes e turistas eram surpreendidos pela “bicicleta-quiosque” – tanto
até que muitos faziam questão de tirar
uma fotografia junto a este inovador
meio de vendas. O balanço foi por isso
extremamente positivo, ao ponto de o
responsável da papelaria Adrião contemplar prosseguir a iniciativa, se for
possível, nos próximos anos.

Sucesso confirmado
A campanha “tem dado bons resultados”, saúda Fernando Augusto. “Este
ano até correu bastante bem”. Com um
ponto de venda na Fuzeta, Algarve,
este agente participa na iniciativa de
verão desde o primeiro ano. Os seus
clientes regulares até já se habituaram
a encontrar as bicicletas a caminho da
praia. “Todos os anos me perguntam

potênciar vendas. Não admira portanto que Natália continue interessada
em participar na iniciativa nos próximos anos. Até agora, garante, tem valido bem o investimento.
E, de facto, quem experimenta este
projeto inovador fica convencido. José
Jesus pôs este ano uma bicicleta a rolar
nas imediações da praia da Zambujeira
do Mar, na costa alentejana. “Foi uma
experiência muito boa”, assegura. “É
uma ideia maravilhosa. Toda a gente
gostou muito, correu bem”. Para o negócio, foi ótimo: numa região em que
as vendas de verão têm um peso enorme no volume de vendas anual, a bicicleta foi ao encontro dos clientes com
muito maior facilidade e agilidade. E
isso faz toda a diferença. No que toca
a encontrar respostas inovadoras para
aumentar as vendas, a experiência
desta campanha parece demonstrar
que o melhor é mesmo dar ao pedal!

De norte a sul

As praias continuam a ser as estrelas desta campanha.
Algarve:

Resto do país:

Praia de Montegordo

Zambujeira do Mar
Ericeira
Delães, Vila Nova de Famalicão
Vila Praia de Âncora
Praia artificial de Mangualde

Marina de Portimão
Praia da Alagoa, Altura
Praia da Manta Rota
Praia da Lota
Praia Cabanas, Tavira
Praia da Terra Estreita,
Santa Luzia
Praia do Barril
Ilha de Tavira
Cais de embarque e
parque de campismo da Fuzeta
Olhão, Ilha do Farol e Culatra
Quarteira
Praia da Armação de Pera
Praia da Rocha
Praia do Vau
Praia do Alvor
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Harry Potter faz sucesso

U

A promoção na Enigma da Sorte, Lisboa.

ma coleção apetecível e um
bom trabalho de promoção garantiram o sucesso da campanha
de verão organizada pelo Expresso,
Visão e Caras no final de junho e início
de julho. Os três títulos ofereceram os
seis primeiros filmes da série dedicada
às aventuras do jovem feiticeiro. “Sem
dúvida correu além das nossas expetativas”, reconhece José Pinheiro, responsável pela iniciativa do grupo Impresa.
“Tivemos também alguma pontinha de
sorte”, aponta, lembrando que o lançamento da coleção coincidiu com a
estreia no cinema do último filme da
série. “Foi uma mistura explosiva, por
assim dizer”.
A TMK ajudou ao sucesso, garantindo a visibilidade da campanha nos
pontos de venda. Associando-se à iniciativa, a TMK selecionou 200 pontos

de venda que exibiram stand-ups promocionais. Este material, aponta José
Pinheiro, é uma excelente ajuda. “Faz
com que as pessoas olhem, reparem no
que vai sair e tomem atenção”. Também
por isso, o sucesso foi estrondoso. “A
coleção do Harry Potter correu muito
bem”, regista, satisfeita, Ana Dias, da
papelaria Flor de Lótus, em Lisboa.
“Ainda hoje tenho aqui pedidos”.
A procura – e a promoção feita – levou os clientes a reservar antecipadamente os títulos ou a procurar algum
DVD que lhes tenha escapado. Foi
também uma excelente forma de dinamizar as vendas de verão, mas para Ana
Dias, esta é uma coleção que “em qualquer altura pode ajudar as vendas”. Por
isso mesmo, a Impresa decidiu a lançar
uma segunda edição da iniciativa, que
se espera tenha igual sucesso.

Diário de notícias/Jornal de notícias

Biblioteca de Verão
retoma sucesso

O

bteve excelentes resultados a campanha que o grupo
Controlinveste promoveu, em
cooperação com a TMK, para promover a sua Biblioteca de Verão, uma
coleção de contos literários que foi publicada gratuitamente com o Diário de
Notícias e o Jornal de Notícias entre 10
de julho e 10 de agosto. “É um período
sazonal onde os leitores estão mais disponíveis para este tipo de temas”, explica Filipa Barata, da Controlinveste. “O
balanço é muito positivo”.
Para ajudar ao negócio, a campanha
promocional colocou stand-ups com a
imagem da coleção em 200 agentes de
Lisboa e Porto. “É muito importante
ter visibilidade dos produtos no ponto de venda, pois é onde o leitor toma
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a decisão da compra”, justifica Filipa
Barata. A cooperação com a TMK foi
uma solução natural. “Sempre que
apostamos neste serviço, de divulgação das nossas iniciativas nos pontos
de vendas, o feedback que recebemos
é positivo”.
“Há sempre clientes”, corrobora
Maria José Nogueira, com o ponto de
venda instalado em Vila do Conde. “As
pessoas estão a caminho da praia, veem
os livros, e vende-se sempre mais um
bocadinho”, explica. Não muito longe,
em Santo Tirso, a experiência repete-se. “Há sempre um aumento de vendas, com estas campanhas”, aponta
José Manuel Martins, agente local. “As
pessoas pedem sempre os livros no
Verão”. Com as vendas a superarem as

Biblioteca de verão DN/JN na Armindo Pontes,
em Vila do Conde

do ano passado, os pontos de venda
estão satisfeitos com a campanha. Tal
como a Controlinveste. “Será, certamente, uma aposta para repetir no futuro”, assegura Filipa Barata.
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Sucesso na FNAC

D

esde o final de julho, a revista Vogue está a merecer destaque especial nas lojas FNAC
espalhadas pelo país. Graças a uma
campanha levada a cabo com a TMK,
a edição portuguesa da conceituada
revista de moda tem direito a um expositor próprio em lugar destacado.
A campanha vem no seguimento do investimento feito pela marca
francesa na disponibilização de títulos de referência da imprensa nacional nas suas lojas. “As coisas têm
corrido extremamente bem”, congratula-se Carlos Silva, responsável de
Grandes Clientes da Vasp. “A FNAC
é um parceiro que valoriza a qualidade”. Daí que, desde o lançamento da
sua edição de agosto, a Vogue venha
merecendo este destaque – sendo,
como é, uma revista de referência

no seu segmento, com qualidade
reconhecida.
“Em termos de vendas temos tido
um resultado muito interessante”,
aponta Carlos Silva. Para a FNAC, a
campanha é mais uma prova de que
o investimento na venda de títulos
de imprensa faz todo o sentido. “Há
ali claramente uma diferenciação no
segmento de publicações disponibilizado”, explica o responsável da Vasp.
Uma oferta adaptada ao tipo de cliente da FNAC e um grande cuidado na
eficaz exposição dos produtos estão a
alavancar as vendas na cadeia.
A campanha é assim mais uma boa
notícia. “Já vamos na quinta edição
da Vogue a merecer este destaque e
a FNAC está muito contente. O editor também está contente e portanto estamos todos satisfeitos”. “Esta

campanha está no lugar certo”, saúda
Carlos Silva. “Aquele destaque diferencia e permite realçar a revista,
porque as pessoas compram por impulso. Foi uma aposta ganha!”

Loja FNAC no NorteShopping.

PCGUIA

relançamento com
campanha de montras

D

epois de um período de reformulação, a revista PC Guia voltou às
bancas com uma nova cara e novos
conteúdos. Para marcar o relançamento,
a revista apostou numa ação de promoção

Destaque na montra da T.E.-Tabacaria Expresso,
Póvoa do Varzim.

nas montras de 30 pontos de venda em
Lisboa e no Porto. A ação, promovida pela
TMK no final de abril e início de maio, permitiu mostrar aos leitores a nova PC Guia.
“Funcionou bem”, congratula-se Vasco
Taveira, editor da revista. “Deu para divulgar, mostrar o novo produto”. Para o editor,
foi uma primeira boa experiência junto de
leitores e agentes da Vasp. E a colaboração
com a TMK para promover o relançamento
da revista correu da melhor maneira.
No esforço de fazer regressar a revista
à atenção dos leitores, também os agentes
notaram o impacto das montras. “Ajudou a
vender”, constata Paula Lourenço, com ponto de venda instalado no Centro Comercial
Parque, em Alverca. Pela sua experiência,
as montras chamam sempre a atenção de
novos leitores e foram por isso uma forma eficaz de comunicar o relançamento

da PC Guia. O mesmo constatou Maria
Fernandes, responsável pela papelaria do
hipermercado Feira Nova em Argivai, Póvoa
do Varzim. Também ali, a montra foi um
fator importante no relançamento da revista, principalmente tendo em conta que os
clientes se haviam habituado ao afastamento da PC Guia dos escaparates. A presença
do título em lugar de destaque fez a diferença. “A verdade é que a montra é que vende”,
constata Maria Fernandes.
Animado com a experiência, o editor
já pensa em novas ações a desenvolver em
conjunto com a Vasp. A revista comemora
o aniversário em dezembro, o que cria um
bom pretexto para mais promoções especiais, em colaboração com os pontos de venda. Vasco Taveira promete novidades para
breve. “Estamos a desenvolver uma série de
ideias”, antecipa.
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Revista conquista montras

A montra da Presslinha do C.C. Vasco da Gama cativou a atenção dos transeuntes.

A

revista Zen lançou uma ação
promocional no final de maio,
para promover a sua edição mensal de junho, bem como o Guia Zen, lançado pela mesma altura. O objetivo, de
aumentar a visibilidade deste título do
grupo Fox Time Publicações, foi plenamente atingido. “Acho que a ação correu
bastante bem”, congratula-se a diretora
da Zen, Elisabeth Barnard. “Com a visibilidade aumentam as vendas”.
Em colaboração com a TMK, a revista Zen ganhou honras de destaque nas
montras de 30 pontos de venda em Lisboa
e no Porto, entre o final de maio e o mês
de junho. Em paralelo, foram distribuídos posters promocionais por mais de 100
agentes a nível nacional, o que contribuiu
também para a notoriedade dos dois títulos. “A ligação com a Vasp é sempre ótima”, aponta Elisabeth Barnard. “Tivemos
bom retorno, por duas razões: as revistas
estavam bem expostas, e por isso as pessoas compraram mais; e os anunciantes
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também investiram mais, porque sabiam
que íamos fazer esta campanha”.
Os pontos de venda também responderam da melhor maneira. “Vendeu-se
muito bem, a revista Zen”, saúda Maria
Georgina Ortiga, responsável pelo quiosque da estação de caminho-de-ferro de
Vila Nova de Famalicão, que recebeu um
poster promocional. “Ainda aqui está,

pendurado em lugar de destaque!”, acrescenta. No seu ponto de venda, conta-nos
esta agente, a revista tem vendido sempre
bem, pelo que houve um cuidado especial
em dar visibilidade à campanha.
Além dos posters, o destaque dado à
Zen nas montras aderentes a esta ação
foi outro grande impulsionador das vendas. “Ajuda muito”, explica Luísa Ferreira,
responsável pelo Newscenter do centro
comercial Nascente, em Gondomar. “A
montra é o principal espaço de destaque.
É natural que, quando a revista ali aparece, as pessoas comprem mais”. Pela sua
experiência, a Zen tem sido um produto
bem sucedido, que já fidelizou uma legião de leitores fiéis. “As pessoas já a conhecem, há clientes certos para a revista”,
conta Luísa Ferreira.
Campanhas como a que foi desenvolvida no final de maio são também um
modo de mostrar aos próprios agentes o
potencial do título. “Eles têm a tendência
para colocarem sempre à frente as revistas mais conhecidas e que vendem mais”,
lamenta a diretora da Zen. Ter de competir com as revistas generalistas pelo limitado espaço de exposição dos quiosques
impede a Zen de alcançar mais leitores,
explica Elisabeth Barnard. E isso é mau
também para o negócio dos pontos de
venda que, ao jogar pelo seguro, perdem
oportunidades de aumentar as vendas.
“Muitas pessoas compram por impulso”,
lembra a responsável da Zen. “Se virem a
revista nas montras vão comprar!”.

Montra Zen da Papelaria Papel Prata, no Barreiro.
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O Natal da oportunidade
A quadra festiva tem este ano a marca da incerteza.
O imposto extraordinário que os portugueses vão
sentir no subsídio de Natal dita maiores cautelas
na hora de fazer as compras.
Saiba como transformar a crise
numa oportunidade para
alavancar o seu negócio
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A

situação económica, já se
sabe, não é boa. Nos jornais
abundam notícias sobre a austeridade imposta pelo estado frágil das
finanças nacionais: subidas de taxas
e impostos, cortes nos subsídios e benefícios sociais, desemprego elevado
e, sobretudo, uma enorme nuvem de
incerteza que continua a pairar sobre
a economia durante os próximos tempos, com perspetivas de recessão para
este ano e o ano que vem – e previsões
de crescimento relativamente lento a
partir de 2013.
O comércio já há muito que vem
sentido o impacto desta conjuntura
difícil, e este Natal as coisas estarão
ainda mais complicadas pelo imposto extraordinário que o Governo criou
para endireitar as contas do Estado. O
novo imposto vai retirar aos portugueses metade do seu subsídio de Natal – e
mesmo aqueles que trabalham sem direito ao subsídio não escaparão a pagar
o imposto extraordinário no seu IRS de
2011.
Nestas condições, não é de esperar
grande euforia por parte dos consumidores na hora de fazer as compras de
Natal. Com os orçamentos a apertar, os
portugueses estão a diminuir os gastos
e, tanto quanto possível, a tentar aumentar as poupanças, para fazer face
às dificuldades que ainda podem vir a
caminho. Mas se a crise cria desafios,
também abre oportunidades. Este ano,
mais do que em qualquer outra altura
nos anos recentes, os compradores vão
privilegiar os preços baixos, a conveniência e a utilidade das suas compras.
Os tempos não estão para extravagâncias e a vontade de muitos consumidores será tentar fazer as compras com
o mínimo de despesa – de tempo e de
dinheiro – possível.
No entanto, nem tudo é mau: este
ano a conjuntura económica é mais favorável aos comerciantes que estejam
mais próximos dos consumidores e que
contem com clientes fiéis, regulares. É
só preciso ter a imaginação e a energia
para transformar a proximidade em
oportunidade. Decorar o espaço de
forma atrativa, diversificar os produtos
disponibilizados e despertar a curiosidade dos clientes, surpreendendo-os
com novas ofertas ou novidades são
estratégias a seguir para fazer do seu

ponto de venda mais do que uma loja
de conveniência para pequenas compras – e transformá-lo numa montra
para um Natal mais cómodo, mais simples e mais em conta.

Decorado para o sucesso
Tristezas não pagam dívidas e, em
Portugal, a retórica da crise já está suficientemente presente no discurso
público e nas preocupações dos consumidores. Se é certo que este Natal
será uma quadra de contenção, não
há necessidade de agravar a situação
com atitudes sombrias. Vencer a crise
implica adotar uma postura mais dinâmica e otimista. E a quadra natalícia
é a melhor altura para, sem ignorar a
conjuntura, mostrarmos capacidade
para nos adaptarmos aos tempos sem

nos deixarmos abater por eles. Isso significa que a qualidade do atendimento,
a simpatia e a disponibilidade para responder às preocupações dos clientes é
mais importante do que nunca.
Além disso, importa ter o espaço de
venda preparado para responder às solicitações e até, porque não, transmitir
alguma sensação de conforto e bem-estar a quem o visita. A decoração é
portanto um fator importante. Não é
precisa nenhuma extravagância: basta
lembrar às pessoas que esta é, apesar de
tudo, uma quadra festiva que importa
celebrar. Uma boa decoração natalícia,
sem exageros, cria uma sensação de
familiaridade e conforto junto dos visitantes. Para o consumidor, pode ser o
suficiente para despertar a vontade de
se demorar um pouco mais no espaço
e, quem sabe, encontrar qualquer coisa
extra para levar consigo.
De resto, há que tirar partido do espírito da quadra. Crises à parte, esta é
uma altura em que as pessoas se sentem geralmente mais generosas e solidárias. As dificuldades, aliás, aguçam
essa vontade de ajudar. Como os agentes da Vasp que participam na tradicional campanha de Natal bem sabem, os
clientes valorizam os pontos de venda
que se mobilizam em ações solidárias
e vêem para lá da estrita lógica de negócio. É um sinal de responsabilidade
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social e de preocupação com a comunidade que, ao mesmo tempo, ajuda a
estreitar laços com os consumidores e
a fidelizar clientes. Esse envolvimento
emocional pode ser um fator muito importante, sobretudo numa altura em
que as pessoas sentem o agudizar das
dificuldades que se abatem sobre tantas famílias portuguesas.

Pequenas grandes prendas
Os hábitos de consumo estão a mudar. Cada vez mais, as pessoas procuram produtos e serviços a preços baixos. E cada vez mais se focam em bens
que sejam úteis e necessários. A frivolidade é um luxo que passou de moda.
Isso vai refletir-se também nas compras de Natal. Por isso, ter uma oferta
diversificada de produtos competitivos e de baixo custo é determinante
para o sucesso. Livros, CD ou DVD
são sempre boas prendas – tal como
uma boa caneta ou uma pequena
lembrança.
São produtos como estes, simples,
práticos e baratos, que podem facilmente captar a atenção dos clientes.
Pequenos brinquedos ou materiais
para um público infanto-juvenil dão
também prendas atenciosas e económicas. Se a ideia é apostar na conveniência, lembre-se que os produtos
infantis são sempre muito procurados nesta época do ano. Além de procurados pelos pais, se estiverem bem
expostos podem chamar a atenção
das próprias crianças e assim estimular as vendas. Do mesmo modo, vale
a pena dar destaque a produtos portugueses. Nestes tempos de aperto, a
etiqueta nacional é cada vez mais valorizada – e permite-lhe oferecer aos
seus clientes uma garantia de proximidade com os produtores nacionais
que oferece tranquilidade e confiança a quem compra.
Pense nestas soluções simples, que
podem agradar aos seus clientes e
que sejam fáceis de expor e de vender.
Para isso, mude também a disposição do ponto de venda: tente colocar
novidades apetitosas perto dos produtos de consumo diário (como os
jornais), que já fazem parte da rotina
dos consumidores. Crie espaço para
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que os clientes descubram algo novo
e se surpreendam, facilitando a compra por impulso.
E, sobretudo, converse com os seus
clientes. Mostre-lhes as novidades,
chame a atenção para a diversidade
de oferta e para a competitividade
dos preços. Os clientes não pensam
em quiosques e papelarias quando
fazem planos para as compras de
Natal. Cabe a cada agente lembrá-los

dessa possibilidade – e tirar partido
das suas forças. Os pontos de venda são lugares de passagem, fazem
parte da rotina das pessoas, são espaço familiares e confortáveis onde
os clientes se sentem à vontade.
Surpreendê-los, mostrar-lhes mais
do que esperariam encontrar é o segredo para transformar o seu espaço
de venda quotidiana numa história
de sucesso para este Natal.

TARIFÁRIO

O MELHOR TARIFÁRIO
VENHA O OITO QUE VIER.

cênt./min.
para todas
as redes

Com o tarifário Pop 8 da Optimus, sempre que
carregas falas mais barato. Adere ao Pop 8 e fala
até 8 cêntimos por minuto para todas as redes.
O Pop 8 é o melhor tarifário, venha o oito que vier.

optimuspop.pt
Código Vasp para encomenda: 13036

800 93 88 88
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sorriso aberto

A Livraria Espelho do Tejo, em Lisboa, preparou-se para aproveitar o regresso às aulas.
Fomos saber como.

No que toca a clientela, durante a
semana os clientes desta “casa” são os
que trabalham naquela zona, enquanto ao fim-de-semana são os residentes.
Os alunos da escola continuam a ser
bastantes, “mesmo fora do período de
regresso às aulas”.

Combater a crise
Paulo Neves admite que os subprodutos são uma boa ajuda para incrementar a vendas de publicações. Mas
o mais importante é não desistir. “As
pessoas estão a deixar-se ir abaixo devido à crise, por isso têm que se motivar e combater os grandes grupos,
promovendo a procura pelo comércio
tradicional, arranjando alternativas,
por exemplo através de um atendimento cada vez mais personalizado”,
argumenta.

S

ituada na Rua da Ilha Amores,
no lote 4.08.01G-V, no Parque das
Nações, este ponto de venda tem o
privilégio de estar a escassos metros de
uma famosa escola da capital: a Escola
Vasco da Gama. “Temos uma boa fatia
de clientes da escola”, adianta Paulo
Neves, responsável por esta loja desde
1999, “acrescentando que é fundamental “projetar o espaço” para melhor servir os clientes.
Desta forma, a decoração das montras com os livros escolares e mochilas, entre outros acessórios escolares,
é fundamental. Além disso, a gerência
da Livraria Espelho do Tejo também
optou por adotar uma outra medida
para esta época: “As encomendas de livros não resultam porque, pela urgência, as pessoas acabam por procurá-los
noutros pontos de venda”, explica o
responsável.
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Oferta garantida
Dois colaboradores asseguram o
bom funcionamento deste ponto de
venda, que abre, diariamente, das
8h00 às 20h00, exceto ao sábado,
em que se interrompe para almoçar,
e ao domingo para total descanso.
Quanto a feriados, “são geridos conforme as necessidades dos clientes”,
atesta Paulo Neves, 34 anos.
Ocupando uma área de 110 metros quadrados, a Livraria Espelho do
Tejo, organizada segundo um programa de software específico para
este ramo, disponibiliza vários produtos, entre os quais os jogos Santa
Casa da Misericórdia e artigos de papelaria. Além desta loja, os proprietários, com quem não foi possível
falarmos, têm outro ponto de venda,
em Moscavide.
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A vida facilitadA

Na papelaria Carocha, no centro de Leça da Palmeira, facilitar a vida aos clientes é a
melhor forma de aumentar as vendas

H

á longos anos instalada no
centro de Leça da Palmeira, na
avenida que corre em direção à
praia, a Carocha já faz parte da vida
quotidiana das famílias da freguesia.
Todos os anos, a época de início das
aulas é uma fase importante no negócio da papelaria, que tira partido
da confiança e das relações de longa
data que tem com os seus clientes.
Muito perto deste ponto de venda estão duas das principais escolas – uma
básica e uma secundária – do concelho de Matosinhos. Mas num raio
de dois quilómetros há mais quatro
escolas primárias, parte do mesmo
agrupamento escolar.
Para a Carocha, todas estes estabelecimentos de ensino são uma
oportunidade de negócio. “Todos os
anos segmentamos as montras para
os produtos escolares”, conta Carlos
Morais, responsável por este ponto
de venda. Mochilas, estojos, cadernos e material diverso – réguas, esquadros, compassos, canetas – estão
em lugar de destaque nas montras e

no interior da loja, que se reorganiza para lhes dar o devido destaque na
época de regresso às aulas.

Uma ajuda tecnológica
Mas o trabalho não se fica por aqui.
Na Carocha, a proximidade não é um
conceito meramente geográfico. Todos
os anos, a papelaria vai às escolas recolher a informação sobre o material
exigido para o ano letivo que se avizinha – desde a lista de livros de estudo
até ao tipo de cadernos e material de trabalho recomendados
pelos
professores.
Resultado: a primeira
paragem dos pais na
preparação de mais
um ano de escola não
é o estabelecimento
de ensino; é logo a papelaria. Num só lugar,
encomendam todos
os livros e material

de que os filhos precisem para entrar
com o pé direito. “Logo em julho começamos a receber encomendas”, explica Carlos Morais. Para as famílias,
é a solução perfeita, que lhes permite
comprar tudo o que é preciso num só
lugar. E como a Carocha conhece bem
os clientes, sabe aconselhá-los e ajudá-los até a fazer poupanças, evitando
compras de material desnecessário.
Não admira que, ano após ano, conte
com clientes fiéis.
A capacidade de dar resposta às
necessidades dos clientes está no centro das preocupações da papelaria.
Algumas famílias, inclusivamente,
depositam antecipadamente na loja
um plafond de compras, que os filhos
vão descontando em material escolar,
à medida que for sendo preciso. Para
isso ajuda que este ponto de venda
esteja informatizado e equipado com
o sistema Kios disponibilizado pela
Vasp. “Este sistema facilita-nos bastante a vida”, constata Carlos Martins,
satisfeito. Permite automatizar a faturação detalhada e gerir o deve e haver
de cada cliente, facilitando o controlo
das encomendas – e poupando tempo
aos funcionários, que assim estão mais
disponíveis para organizar o espaço e
atender os clientes. “Com o Kios é mais
fácil esta gestão”, aponta o responsável
pela Papelaria Carocha. “Ajuda-nos
bastante”.
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em foco

Tabacaria Leal no
regresso às aulas

Há bem pouco tempo a mudança impôs-se na Tabacaria
Leal, em parte pela necessidade de satisfazer a procura
crescente dos seus clientes por artigos de papelaria e
material escolar.

T

odos os bons negócios
fazem-se de mudanças, este é,
pelo menos, o entendimento de
Rita Leal, a proprietária da Tabacaria
Leal, no Centro Comercial Cancela
Park, à entrada do Caniço, que há
bem pouco tempo mudou de instalações. A nova loja, igualmente dentro
deste centro comercial, é bem maior
do que a anterior e oferece a possibilidade de oferecer aos seus clientes
uma maior diversidade de produtos,
na tentativa de ir sempre ao encontro
das suas expectativas.
Aqui, ao contrário de muitas tabacarias onde os artigos de papelaria ocupam um lugar discreto, todos
estes produtos merecem tanto destaque como as revistas e os jornais,
já que, segundo nos disse a nossa interlocutora, “a venda de uns impulsiona a venda de outras. Por exemplo, alguém que venha comprar uma
revista acaba por comprar uma caneta, uma agenda ou um caderno; o
mesmo acontecendo com quem vem
comprar artigos para a escola, que
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acaba por comprar alguma revista
ou um jornal”.
Na verdade, confessou-nos a proprietária deste espaço, esta foi uma
estratégia para tentar fintar um pouco a crise, já que a venda de revistas
e jornais já conheceu dias melhores,
pelo que é necessário desenvolver
estratégias que ajudem na promoção
e nas vendas. A até agora, Rita Leal
garante-nos que esta foi uma aposta
ganha. E com uma voz de esperança, diz-nos: “melhor do que isto só
mesmo tento aqui as máquinas de
jogos da Santa Casa, podendo registar, também, o Euromilhões”. Fica a
aspiração...
Com esta mudança, tal como nos
referiu a proprietária do espaço,
houve a preocupação de reforçar e
apostar fortemente numa área que
até então passava discretamente aos
olhos da sua clientela. Falamos, do
material de papelaria e material escolar. E nada mais oportuno para a
Tabacaria Leal do que o lançamento
numa altura em que os madeirenses se preparavam para o regresso às
aulas, embora esta seja uma aposta
para manter ao longo de todo o ano,
não só pela proximidade de diversas
escolas, mas também porque fica
perto de uma grande zona populacional e este é um centro comercial
onde a afluência de potenciais clientes é bastante grande.
Os produtos são variados, havendo sempre a preocupação de
não sobrecarregar os stocks: “temos
de gerir o que queremos, tendo em
conta o espaço que temos”. Há cadernos, cartolinas, cores, tintas,
colas, grande variedade de canetas

e marcadores, lápis, bolsas, estojos
e muito, mas mesmo muito, mais.
No que toca a marcas, o destaque
vai para a Paper Mate, a Rotring, a
Giotto, a Caran d’Ache, entre muitas
outras.
Além disso, a Tabacaria Leal aceita listas de livros escolares, embora a
venda de livros não seja uma das suas
prioridades. “É apenas uma forma de
satisfazer mais uma necessidade dos
nossos clientes”, confessou-nos.
Rita Leal diz-nos, também, que
“há sempre o cuidado de expor as últimas novidades e dar destaque aos
produtos que os nossos clientes mais
procuram”, servindo-se desta estratégia para dar a conhecer e divulgar
esta sua nova valência. “Temos um
cuidado especial com os produtos
que colocamos na montra, pois procuramos sempre aliar os produtos
de tabacaria aos de papelaria. Claro
que damos destaque àquilo que está
mais ‘na moda’, pois sendo esta uma
zona de passagem, temos de cativar a
atenção dos potenciais clientes com
este tipo de produtos. E isto interfere directamente com os nossos stocks, pois não podemos ter assim tantas quantidades de um determinado
produto, já que corremos o risco de
esse produto deixar de ser procurado
pelos clientes. Temos sim de apostar na diversidade de oferta., dando
força ao nosso lema ‘Servir cada vez
melhor o nosso cliente’.
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acontece
Convívio em Guimarães

Encontro de família

A tradição volta a cumprir-se: este verão, a família de responsáveis
e colaboradores de tabacarias e quiosques da região de Guimarães
juntou-se para um dia de convívio e partilha de experiências

Em cima: A tradicional foto de grupo .
Em baixo: As ofertas dos nossos fornecedores.

D

eixar de lado o trabalho e,
por um dia, gozar a companhia
de colegas, amigos e parceiros
de negócio, num ambiente de convívio e descontração. É este o propósito
da Confraternização de Tabacarias e
Quiosques de Guimarães, uma iniciativa que já se realiza há 20 anos e faz
parte do calendário anual de todos os
que se dedicam ao negócio da venda
de jornais e revistas naquela cidade
minhota.
O convívio é uma forma de fortalecer os laços entre os profissionais do
setor e aproveitar para, num ambiente informal, discutir os desafios e as
oportunidades do negócio – algo especialmente importante numa altura em
que a crise económica afeta os hábitos
de consumo dos clientes e obriga a novas abordagens para fidelizar os consumidores e manter o dinamismo da
atividade.
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Desta vez, o encontro teve lugar na
Quinta da Cachada, em Ronfe, concelho de Guimarães, no início de junho passado. O evento foi mais uma
oportunidade para estreitar relações
pessoais e profissionais, criando um
ambiente de festa e de celebração. É
também uma forma de valorizar as
pessoas que, com enorme esforço pessoal, se empenham em estar todos os
dias junto dos clientes, respondendo
às suas necessidades e oferecendo um
conjunto de serviços de proximidade
que tanto acrescentam à qualidade de
vida e ao sentimento de comunidade
das populações. “Este convívio anual já
é uma tradição que faz 20 anos”, nota
com orgulho José Marinho, da tabacaria Marinho.
“No fundo, o principal objetivo é
fortalecer a amizade e aprender mais
com a troca de experiências, aliás,
muito importante para o nosso negócio”. Numa altura em que a conjuntura aperta, estas redes de partilha e de
solidariedade são a melhor forma de
fortalecer o negócio de todos os operadores, cruzando ideias e experiências que melhor ajudem a encontrar as
respostas para garantir o sucesso. Mas
é sobretudo uma ocasião para que os
comerciantes de jornais e revistas se
libertem de preocupações.
“Como é natural também temos
sido afetados pela crise”, lembra José
Marinho. “Mas neste dia esquecemos
tudo isso e divertirmo-nos, pois é um
convívio merecido para quem não tem
nenhum dia de descanso durante todo
o ano”.
Não admira por isso que, de cada vez
que se realiza, a confraternização anual
seja um sucesso sempre repetido entre
os ardinas da região de Guimarães.
“É uma boa iniciativa”, saúdam
Paula e Joel Freitas, da Tabacaria do
Vale. “É a forma de convivermos uns
com os outros, de expormos os nossos
problemas, de fazermos comparações
e, acima de tudo, de fazermos um convívio saudável”.

Em cima: Almira gonçalves-Quiosque Atouguia (esq.), Graciete Sá-Tabacaria Graciete (centro)
e Paula Freitas-Tabacaria-Vale dir.)
Em baixo: A Comissão de 2012: Rosa Vieira-Quiosque Sãozinha (esq.), Graciete Sá-Tabacaria
Graciete (centro) e Paula Freitas-Tabacaria Vale (dir.)

Porque não faz sentido deixarem-se
abater por tristezas, os profissionais
do ramo já estão a preparar o próximo
evento, previsto para o verão de 2012.
A comissão organizadora, que
já está nomeada, é constituída por
Paula Freitas, da Tabacaria do Vale,
Rosa Vieira, do Quiosque Sãozinha e
Graciete Sá, da Tabacaria Graciete.
E, apesar do trabalho que envolve, organizar a confraternização vale
sempre a pena. “É um dia muito especial para todos os comerciantes
desta profissão, que bem a merecemos”, diz Graciete Sá, sem esconder o
entusiasmo.
“Temos um convívio agradável onde
recordamos momentos de trabalho
ao longo do ano”. O mesmo diz Ana
Freitas, do Quiosque Fundação, que
também não dispensa o encontro anual com os colegas do setor: “com estes
convívios saímos mais unidos e confiantes no amanhã”.
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Catálogo
de Produtos
não editoriais
Cartões telefónicos

CÓDIGO

PRODUTO

P. VENDA S/IVA

IVA

UNID. VENDA

16,26 €
16,26 €

23%
23%

5
5

32,52 €

23%

10

32,52 €
32,52 €
32,52 €

23%
23%
23%

10
10
10

Onicard 5
Cartão Leste
Brasil Card 5€ x 10

65,04 €
65,04 €
32,52 €

23%
23%
23%

20
20
10

Super Brasil 5€ x 5
Cartão Mundo (móvel) 5 + 3 oferta
Cartão POP (Pack 5)
Euro Super 5€
Cartão Duo 5€ (pack 10)
Euro World Card 5€ (pack 10)
Cartão POP 3 x 5 + Telemóvel Oferta
Mundo Fixo
Mini Kanguru E1550 Branca
Cartão Kanguru Inside 1GB Env

16,26 €
32,20 €
16,26 €
33,74 €
33,74 €
32,52 €
48,78€
5,69 €
19,45 €
9,69 €

23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

5
5
5
10
10
10
15
1
1
1

32,52 €
32,52 €
32,52 €
32,52 €
32,52 €
65,04 €
32,52 €
162,60 €
48,78 €

23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

10
10
10
10
10
10
10
25
25

16,26 €
21,88 €
48,78 €

23%
23%
23%

5
1
15

13,01 €
13,01 €

23%
23%

4
4

AR Telecom
5000
5070

Euro Mega Card 5€ x 5
Euro Gold Card 5€ x 5

Ivete Sangalo
4630

Cartão Ivete Sangalo 5€

Mundi Brasil

3419
Mundi Brasil 5€
3420	Hiperminutos 5€
3421
Unic 5€

ONI
3433
3500
5520

Optimus
811
881
947
3437
3520
9571
13036
13042
13031
13032

PT

1266	Hello Portugal
1269
PT Card 5€ (Pack 10)
3673	Hello Brasil
3674	Hello Leste
3675	Hello Palop’s
3801	Hello Brasil 10€
3807
Easytalk
3854
PT Card 10€
3919
PT Card 3€

Uzo

3511
5766
13080

Cartão UZO 10€ (pack 5)
UZO Huawei E1550 (Banda Larga)
Cartão UZO 15 + vale oferta + QM

Vodafone
13017
5201

Vodafone Directo Internacional 5€ x 4
Vodafone Directo 5€ x 4

Euro Card Gold 5€, Euro Mega Card 5€
€16,26 (pack 5)

Cartão Brasil Card, €5 (unidade)
Rio de Janeiro e São Paulo

novidadeS

Mini Kanguru, €19,45 (unidade)
Cartão Kanguru, €9,69 (unidade)

Cartão Hello Portugal
€32,52 (pack 10)

Cartão Vodafone Directo
Internacional €5
€13,01 (pack 4)

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

CÓDIGO

Fuji
4875
4876
4877
4911
4912

Sony

3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3043
3992
3993
3994
4862
4933
4963

PRODUTO

P. VENDA S/IVA

IVA

UNID. VENDA

Pilha Alcalina LR03 Blister (4 bat.)
Pilha Alcalina LR06 Blister (4 bat.)
Pilha Alcalina LR14 Blister (2 bat.)
Pilha Alcalina LR20 Blister (2 bat.)
Pilha Alcalina 6LR61 Blister (1 bat.)

12,27 €
12,00 €
15,79 €
22,61 €
16,46 €

23%
23%
23%
23%
23%

12
12
12
12
12

Pilha Alcalina LR03 (mini)
Pilha Alcalina LR06 (peq.)
Pilha Alcalina LR14 (med.)
Pilha Alcalina LR20 (gr.)
Pilha Alcalina LR61 (bat.)
Pilha Alcalina LR23A
Pilha Stamina LR03
Pilha Stamina LR06
Pilha Stamina LR14
Pilha Stamina LR20
Pilha CR/ 123A (auto)
Pilha lítio tipo moeda (mAH 90,0)
Pilha lítio tipo moeda (mAH 120,0)
Pilha lítio tipo moeda (mAH 220,0)
Acumuladores HR06 2000 mAH	
Acumuladores HR03 800 mAH	
Carreg comp. + 2 acumuladores HR03 800 mAH	

31,02 €
31,62 €
16,04 €
23,32 €
18,38 €
6,65 €
50,19 €
47,86 €
29,22 €
28,68 €
32,29 €
7,75 €
7,75 €
7,75 €
36,32 €
34,87 €
59,57 €

23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

artigos de fumador

CÓDIGO

Bic

PRODUTO

P. VENDA S/IVA

IVA

UNID. VENDA

3172
3454

Isqueiros Bic Lisos J26 Maxi
Isqueiros Bic Lisos J25 Mini

22,99 €
19,45 €

23%
23%

50
50

13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016

Dark Horse - Caixa Filtros 6mm
Dark Horse - Caixa Filtros 8mm
Dark Horse - Tubos (Caixa 100)
Dark Horse - Tubos (Caixa 350)
Dark Horse - Tubos (Caixa 500)
Dark Horse - Maq Tubos
Máquina Roller Box (exp 8)
Smoking nº8 RED (50 livros)
Smoking nº8 BLUE (50 livros)
Smoking Arroz (100 livros)
Smoking De Luxe (100 livros)
Smoking KS De Luxe (50 livros)

14,50 €
14,50 €
0,46 €
1,40 €
2,05 €
3,95 €
20,00 €
16,75 €
16,75 €
36,95 €
45,75 €
23,75 €

23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

34
30
1
1
1
1
8
50
50
100
100
50

António Borges

artigos de higiene

CÓDIGO

Renova

3200
3201

30

PRODUTO

Lenços de bolso RNV SENSITE Mentol
Lenços de bolso RNV SENSITE

P. VENDA S/IVA

IVA

UNID. VENDA

5,25 €
4,56 €

23%
23%

60
60

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

Pilhas alcalinas LR03 Fuji
€1,0225 (unidade)

Pilhas alcalinas LR03 Sony
€1,55 (unidade)

Máq. Tubos, €20
Caixa Filtros 6mm, €14,50

Tubos (Caixa 500)
€2,05
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pastilhas elásticas

CÓDIGO
PRODUTO
13025
Chiclets Cool Midnight Mint
4412	Bubbaloo Tutti-Frutti
4413
Bubbaloo Morango
4418
Bubbaloo Amora
4430
Bubblicious Morango
4431
Bubblicious Tropical Crunchy
4436
Bubblicious Menta
4443
Bubblicious Magic fruit
4457
Bubblicious Boca Azul
4458
Trident Fruit Esfera Morango
4460
Trident Fresh Esfera Spearmint
4461
Trident Fresh Esfera Peppermint
4498
Trident Fruit Morango
4499
Trident Fruit Silvestres
4500
Trident Fresh Spearmint
4501
Trident Fresh Peppermint
4536
Chiclets Cocktail Daiquiri
4542
Chiclets Fire
4554
Chiclets Ice Crush
4556
Chiclets Ice Spearmint
4573
Trident Senses Rainforest mint
4599
Trident Senses Watermelon Sunrise
4600
Trident Senses Strawberry Passion
4615
Trident Senses Tropical Mix
4640
Chiclets Night Mentol
4679
Chiclets Day Morango
4731	Bubbaloo Tattoo Cola
4765	Bubbaloo Stick Morango
4767
Trident Senses Mint Mystery
4768
Trident Senses Lemon Mystery
5146
Trident Senses Mega Mystery
5219
Bubbaloo Magic Balls x 50
5239
Bubbaloo Magic Balls Bag
5254
Trident Fresh & Clean Eucalyptus
5270
Trident Fresh & Clean Mint Green
7171
Bubblicious Limão e Cereja Preta
13039
Bubblicious Marshmallow
13040
Trident Twist Watermelon
13041
Trident Twist Strawberry

doces e rebuçados

CÓDIGO
PRODUTO
2978
Chupa Disney Mix Sabores
2979
Chupa Disney Fizzy Morango
4335	Halls Vita - C s/Açucar Morango
4337	Halls Vita - C Citricos
4351	Halls Vita - C Laranja
4359	Halls sem açucar Eucalipto
4388	Halls Mel e Limão
4411	Halls Mentol/Eucalipto
5987	Halls Harmony S/A Morango
6875	Halls Harmony S/A Limão

P. VENDA S/IVA
7,70 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,68 €
2,68 €
2,68 €
2,68 €
2,68 €
13,98 €
13,98 €
13,98 €
9,24 €
9,24 €
9,24 €
9,24 €
7,70 €
7,70 €
7,70 €
7,70 €
9,48 €
9,48 €
9,48 €
9,48 €
7,70 €
7,70 €
6,00 €
6,00 €
9,48 €
9,48 €
9,48 €
2,75 €
5,40 €
8,80 €
8,80 €
2,68 €
2,68 €
8,80 €
8,80 €

IVA
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

UNID. VENDA
14
60
60
60
100
100
100
100
100
6
6
6
24
24
24
24
14
14
14
14
12
12
12
12
14
14
20
20
12
12
12
50
12
16
16
100
100
16
16

P. VENDA S/IVA
10,50 €
11,00 €
10,20 €
10,20 €
10,20 €
10,20 €
10,20 €
10,20 €
9,00 €
9,00 €

IVA
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

UNID. VENDA
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20

novidade
Chiclets Cool
Midnight Mint,
€7,70 (unidade)

novidade
Bubblicious
Marshmallow,
€2,68 (unidade)

novidade
Trident Twist
Watermelon,
€8,80 (unidade)

Trident Twist
Strawberry
€8,80 (unidade)

Chupas Mix Sabores, €10,50
Chupas Fizzy Morango €11
Packs 100

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

clube Fantásticas
ponto de venda

promoções

e descontos exclusivos para clientes vasp
Seguramente
bem protegido!

Soluções
financeiras

expositores para si
Expositores para todas as
publicações ficarem organizadas
e bem segmentadas
• Expositores revistas

Os preços praticados consideram um desconto de 50% face ao
preço tabelado:

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

32

• Na negociação de crédito pessoal ou crédito consolidado s/
hipoteca -50€ sobre o preço
de tabela;
• Na negociação de crédito automóvel ou habitação -50€
(independentemente do valor
do processo)
• Só serão cobrados honorários
em caso de poupança efetiva.
Contacto: 210 480 765

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

• Expositores jornais

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

• Expositores revistas

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

• Expositores jornais

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

20%
DESCONTO
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clube ponto de venda
equipamento
para lojas

• Orçamentos grátis
• Crédito até 5 anos e com 0% juros
até 2 anos

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

20%
DESCONTO

informatização

do seu ponto de venda

M obiliário

comercial

Sistema informático inovador

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

• A partir de €14,45 por semana
(+iva)

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

Através do NETVASP a qualquer hora em qualquer lugar,
os parceiros da VASP podem gerir o seu negócio através
da internet.
Acesso 24h à VASP
Diminuição de custos de comunicação
Desenvolver a qualidade do contacto
Proximidade da rede à VASP

• Ligue grátis 808 20 32 69
• Contacte por e-mail

decorshop@mail.telepac.pt

• Informe-se das condições especiais para cliente PayShop VASP

Pedidos de Alteração de Quotas;
Pedido de Documentos de Venda;
Pedidos de 2ª via de GLD;
Pedidos de 2ª via de GLS;
Preenchimento de GLD;
Preenchimento de GLS;
Pedidos Suplementares;
Registo de Reclamações à Expedição;
Registo de Reclamações à Sobra;
Estado das Reclamações;
Catálogo de Produtos Não Editoriais;
Subscrições;
Suspensões.

NETVASP
Contactos: Tel. 214 337 001 / 808 206 545
Fax Call Center: 214 323 681 / 808 206 133

Móvel: 965 974 001
Email: contactcenter@vasp.pt

Quiosque 47 | 2011

classificados
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.
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Quiosque futurista, situado na entrada
do metro, 30m2, dois pisos, WC, POS, papelaria, tabacaria, fotocópias,
E
S
gelados, café, sumos, esplanada
AS com 24 lugares. Urgente, por motivo de saúde.
Contacto: 933 460 E655
SP

TR

Procuro papelaria em funcionamento, com Jogos Santa Casa da Misericórdia preferêncialmente, cedência de quota ou trepasse. Zona de Lisboa ou arredores. Contactar Luís Gonçalves, por email ou telefone.
Email: luis.fpereira@sapo.pt.
Contacto: 211 568 127 / 962 898 671
Papelaria em funcionamento,A com recheio. Bem localizada na zona histórica de Portalegre, perto de
escolas. O estabelecimento
N D tem uma boa área e está bem equipado, com mobiliário em madeira e expositores. Com vendaEde revistas e jornais. Agente PayShop. Completamente informatizada. Para possível
outro negócio. FalarV com Carlos Santos.
Contacto: 245 337 125 / 966 528 130
Papelaria em funcionamento, zona de Cascais, com serviço de correios / Payshop (posto de correios local)
e venda de títulos de transporte. Inclui mobiliário (balcão e expositores), equipamento informático,
fotocopiadora (nova) + stock existente. Boa clientela.
Contactos: 912 016 011 / 912 007 862
Papelaria na Ramada, com 90m2, totalmente equipada e junto a várias escolas.
Informatizada, com Jogos Santa Casa, Payshop, Posto CTT, venda de jornais e revistas.
Contacto: 916 952 233
Papelaria/tabacaria bem localizada e com boa clientela na zona
do Estoril, com Jogos Santa Casa da Misericórdia. Facturação de
Euromilhões e Totoloto de €15.000. Falar com Paula Castro.
Contacto: 919 827 401

Quiosque de venda de jornais e revistas na Póvoa de Santo Adrião.
Bem localizado e com boa clientela. Bom preço. Contactar com
José Augusto Velez Silva.
Contacto: 961 683 689
Veende-se papelaria em Sesimbra, bem localizada e com Jogos
Santa Casa da Misericórdia. A loja é disponibilizada com todo o
recheio incluído e tem muita clientela. Vende-se também moradia isolada, na zona do Meco. Motivo de venda: retirada do país.
Os interessados devem falar com Philip Matos.
Contacto: 969 775 099
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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.

