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DESAFIO
DELTA Q QIDS



A BEBIDA DELTA Q QIDS 
É PARA AS CRIANÇAS 
QUE QUEREM SER 
MAIS CRESCIDAS  

IRS  



E SE CRIÁSSEMOS 
MERCHANDISE QUE CONVIDA 
OS CRESCIDOS A SEREM 
MAIS CRIANÇAS?  



PODÍAMOS TODOS PARAR 
UM BOCADO  E ENTRAR 

NA BRINCADEIRA.  



DELTA Q QIDS 
PAUSE/PLAY

Sabemos que este ano passámos muuuito tempo 
em família. Mas desse tempo todo, o que guardámos 
mesmo na memória foram as coisas diferentes 
que fizemos juntos: o pão, os puzzles, os passeios…  

Para que nunca faltem coisas para fazer, propomos 
uma série de merchandise que pretende aproximar 
miúdos e graúdos com formas diferentes de passar 
o tempo. 

Pais, filhos, irmãos, amigos, avós, tios e até um animal 
de estimação mais perspicaz, podem todos juntar-se 
à brincadeira.

Ah! E porque não se brinca com o ambiente, todas 
as peças que criámos foram pensadas para serem 
reaproveitadas, recicladas ou mesmo transformadas 
em experiências.

PAUSE
PLAY







DELTA Q QIDS 
PAUSE/PLAY

Desenvolvemos uma versão do universo 
Delta Q Qids mais orientada para formatos 
impressos e que conseguisse manter as 
características das personagens 
reconhecidas pelas crianças, mas ser 
também relevante para o resto da família. 



Um dispensador 
de cápsulas que é também 
um jogo de quatro em linha. 

Podemos usar as próprias 
cápsulas como peças de 
jogo. É ideal para jogar de 
manhã ao pequeno-almoço 
ou à noite logo a seguir 
ao jantar.   

APLICAÇÕES

QUATRO 
EM LINHA 
DO QIDS 



Cada peça teria sempre 
uma pequena banda 
desenhada a contar 
a interação de uma 
personagem com outra 
mais crescida.

APLICAÇÕES

QUATRO 
EM LINHA 
DO QIDS 



Inspirado nos calendários 
do advento, esta opção de 
packaging é uma alternativa às 
embalagens de 10 unidades. 

O ‘Qalendário’ ajuda as 
crianças a planear e criar 
rotinas do dia a dia mais 
saudáveis. Em conjunto com a 
família, podem planear o mês, 
anotar aniversários e preparar 
datas especiais. E tudo 
enquanto marcam a passagem 
dos dias com o seu Delta Q 
Qids diário.

APLICAÇÕES

QALENDÁRIO 
DA QIQI 



Para jogar em ocasiões 
especiais, com família ou 
amigos, o ´Quem é Quem do 
NiQi’ mistura o clássico ‘Quem 
é Quem’ com a mecânica de 
desenho do Pictionary. Um 
membro da equipa é desafiado 
a desenhar alguém da família 
ou do grupo de amigos, 
enquanto os outros tentam 
adivinhar quem é, antes que o 
tempo se esgote.  

APLICAÇÕES

QUEM É QUEM 
DO NIQI 



Um conjunto de tabuleiro 
e chávenas que é também 
um jogo de damas. Transforma 
qualquer lanche numa festa. 

APLICAÇÕES

DAMAS 
DA QÊBÊ 



Desafios do TikTok para 
responder em conjunto.

APLICAÇÕES

TIQTOQ 
DO DRONI 



APLICAÇÕES

PAUSE/PLAY 
FORA DA CAIXA

Para promover colecionismo, assim 
como o hábito de reciclar cápsulas usadas, 
criámos o Pause/Play Fora da Caixa. 
Os mais pequenos são desafiados 
a colecionar cápsulas de cores 
ou personagens específicas para ganhar 
experiências fora de casa. Podem ser tão 
simples como idas ao cinema, ou mais 
inusitadas como dormir no oceanário.
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