
A vida começa agora.



Nasceu em 2007 como especialista de café em cápsulas 
para servir um café único e inovador

Missão | Proporcionar experiências sensoriais únicas aos 
consumidores através de produtos Delta Q

Promessa | Oferecer um expresso perfeito, único da forma 
mais simples possível

Simplicidade | Qualidade
Partilha | Inovação

Brand | Dominam segredos como ninguém. A energia e 
conforto da Delta Q vão ajudar os consumidores a lutar 
por um mundo + democrático e + inovador

A vida 
começa
agora.



COMO DEVE A DELTA Q COMUNICAR E 
APROXIMAR-SE DOS MAIS JOVENS, ASSUMINDO 
RELEVÂNCIA ATRAVÉS DE INICIATIVAS DE PR?

Desafio





Brainstorming



O café sabe a café. O café sabe-me a 
estudo. Concentração. Traz-me amizade. 
Convívio. Gargalhadas. Trabalho. Bom 
dia. Manhãs bem dispostas. A longas 
noites. A manter-me acordado. O café 
dá-me vida. Plenitude. Faz-me sorrir. 

Dá-me energia. 



O Café sabe a Q.
Q=todas as experiências vividas em torno do café



Geração Q

<25  
(vivem no digital)

Autênticos e 
Genuínos

Compromisso 
e aventura

Q=todas as experiências vividas 
em torno do café



A App “Delta Q, s�” vem ligar 
o café e a geração Q através 
de um clique.  De forma 
acessível, simples e prática, 
disponibiliza um conjunto de 
funcionalidades que permitem 
uma experiência inovadora 
em torno de um café único.

“Delta Q, s�”

Delta Q,
s�
Monday, April 8

Mapa dos Delta Hotspots

Receitas Delta

Mensalidade de cafés nos 
hotspots Delta

Acumulação de pontos com 
descontos, oferta de produtos 
e outras vantagens

Encomendas de produto Delta 
Q ao domícilio. 



Hotspots Delta Q



Hotspots Delta Q

Por toda a cidade

24h disponíveis

App Delta, s�

Testa a tua energia 
em qualquer momento

em qualquer lugar.

A vida começa agora.

Q(r) Code

Mensalidades



Inauguração 
1º hotspot

Delta Q’escultura

Bordalo II
lixo | arte

Peças de arte através 
de cápsulas Delta Q



My Q Machine

Qual o sítio mais improvável onde 
já bebeste o teu café?!
Partilha de experiências com a 
#oCafesabeaQ

O mundo é a nossa casa.
Viaja com a Delta Q para todo o lado, 
com a máquina de café portátil.

A vida começa agora. E o futuro?



O café é a nossa energia e o vosso combustível

Autocarro movido a bioQombustível por 
todas as faculdades do País para analisar e 

recolher sangue (SNS)

O Café está-nos
no sangue

1 Q = 7g
Consumo p.c. = 5,5kg/ano

Total 6,1M litros

Partilhar | Transformar  | Reutilizar  
borras de café = bioQombustível



Campanha digital através 
de micro influenciadores e 
com o alavanque das 
personalidades 
embaixadoras.

Embaixadores vs 
influenciadores



Media

Os millennials 
não se deixam 

levar pela 
publicidade 

tradicional e 
têm os olhos 

postos noutros 
meios de 

comunicação.



New Generation...
... New Media



Eficácia
Garantir que o café 
não sai entornado

Volume de sangue recolhido

Kms percorridos

Número de Q nos hotspots

Social Media Tracking

Entrevistas/Voxpops

Download App

Clipping

Peças de arte através 
de cápsulas Delta Q



O Café sabe a Q.

A vida começa agora. E o futuro?



João Pedro Ferreira João Barroso Viegas

O futuro é levar a verdadeira 
essência do café Q até Cannes.


