
Inês Ayer e Maria Carlos Cardeiro

x

Linha de Coleccionismo 
e Merchandising



DESAFIO ponto 
de 
partida 

Desenhar a coleção de merchandising, atividades e 
iniciativas para a gama Delta Qids dos 7—12 anos. 
Uma marca que se adapta a uma nova experiência 
do serviço Delta Q para os mais pequenos que já 
são crescidos. 

Desenvolver uma continuidade da linha gráfica,  
ilustrações pré-existentes e fazer com que esta 
linha de peças seja uma homenagem ao ritual do 
“café”, fortalecendo os laços do tempo em família 
e com amigos. Em casa ou na escola, o equilíbrio, 
a nutrição e a diversão devem ser uma constante. 

Criar sinergias e interações com parceiros sociais 
e sustentáveis. 



ponto 
de 
partida ABORDAGEM

A marca Delta Qids tem vindo a alargar o seu 
território para o segmento juvenil trazendo 
uma bebida única e nutritiva. A energia deste 
produto composto por chocolate, mel e 
cereais, permite ser uma alternativa muito 
saudável. 
  
O conjunto de valências que o produto 
oferece permitiu-nos definir quatro eixos 
de abrangência para a expansão do território 
de marca. Abordando o prisma 
da alimentação saudável e aproveitando o 
facto desta bebida ser rica em energia para 
encaminhar a comunicação da marca ligando-
a fortemente ao desporto, cultura, educação e 
sustentabilidade. Ocupando assim um 
território de marca pouco explorado pela 
concorrência. O tema desporto e a cultura 
(proveniente do Ciclo de produção de Delta 
Q) abrem horizontes para marca.

DESAFIO

— ENERGIA 
— IMAGINAÇÃO 

— DESPORTO E CULTURA 
— EDUCAÇÃO EM FAMÍLIA 

OUTROS DESTAQUES | 
.Alimentação saudável 
. Consumo consciente  

.Sustentabilidade 
.Ciclo de produção 

.Momentos de partilha



DESAFIO

CONCEITO

ponto 
de 
partida ABORDAGEM

Através das personagens do gang Cool Qids, 
conseguimos expandir o léxico gráfico e 
desenhar uma série de peças e iniciativas que  
vão permitir não só estabelecer a marca Delta 
Qids como aumentar o seu reconhecimento e 
associação a um estilo de vida saudável. 

Empoderando os Qids para serem curiosos e 
para que estes conseguiam fortalecer as suas 
relações de amizade e familiares. A energia é 
o elo de ligação com o target infantil, que 
cada vez mais tem rotinas sedentárias e 
alienação tecnológica, Delta Q deve reforçar 
o benefício do desporto e incentivar a 
imaginação e curiosidade. 

Dar poder à energia 
e à imaginação.



— Gostam de muitas atividades 
e de se manterem ocupados 
— Pintar e desenhar com formas 
mais complexas 
— Praticar atividades para se 
tornarem melhores, usando a 
repetição como mecanismo 
— Saltar à corda 
— Aprender a andar de bicicleta 
— Compreendem o conceito de 
números e horas 
— O nível de leitura começa 
a ganhar forma 

—7 8—9 10—12

UM TARGET 
EM DESENVOLVIMENTO 

anos
— Os seus movimentos tornam-se 
mais graciosos e ágeis, fomentando 
a prática de desportos de iniciação 
como o surf e o skate 
— Adoram jogos de descoberta, 
mistério, saltos e escondidas 
— Vestem-se sozinhos e escolhem 
o que querem vestir 
— Começam a usar ferramentas 
habilidosas como tesouras 
— Gostam de competição e jogos 

— Escrevem histórias e cartas 
— Sabem ler bem 
— Gostam de usar o telefone e plataformas digitais 
— Os amigos são muito importantes; podem ter um melhor amigo/a 
— Gostam de conversar e passar tempo com os outros, 
quer sejam pais, amigos ou familiares 

FONTE : https://www.choc.org/primary-care/ages-stages/6-to-12-years/



desporto

O desporto como fonte de energia e ferramenta de combate ao estilo 
de vida mais sedentário provocado pela educação remota e falta de 
interação social causados pelo confinamento. 

A prática de exercício físico nas crianças, para além das suas vantagens 
evidentes, ajuda-as a ter uma melhor auto-estima. 

O desporto na infância também faz bem porque… 

— Promove a disciplina e é um factor de sociabilização 
— Deixa as crianças mais saudáveis na prevenção da obesidade 
e doenças cardiovasculares 
— Ensina a lidar com diferentes emoções 
— Reduz a ansiedade

FONTE : https://www.cuf.pt/mais-saude/5-beneficios-do-desporto-na-infancia



Delta 
Qo património:

2021 é um ano de comemoração para a Delta 
com os 60 anos da Marca e os 90 anos do 
comendador Rui Nabeiro, queremos assim que 
os mais novos conheçam também o pouco do 
seu legado e produto para que possam crescem 
mais saudáveis e com ainda mais energia. 



a) CÍRCULO 

b) CÁPSULA 

c) LINHAS FLUÍDAS 

d) IMAGINÁRIO FANTÁSTICO E COLORIDO

base para a 
construção 

das coleções



PERSONAGENS

CICLO DE PRODUÇÃO / 
EDUCAÇÃO / INCLUSÃO



O GANG ATUAL



A série animada Delta Q Qids, "tem procurado 
incorporar temáticas como as causas sociais" e "dá 
corpo ao ADN da marca de responsabilidade social e 
ambiental. " Desta forma "aliar um lado fun e 
divertido a temáticas sociais (...) são um modo de a 
marca contribuir para o lado educacional das 
crianças, adultos de amanhã.” Uma vez que os 3 
eixos de partida desta proposta foram a prática 
desportiva, os momentos de partilha e o ciclo de 
produção,  tendo em conta o factor de colecionismo 
e de continuidade, sugerimos duas novas 
temporadas para Delta Q Qids. 

TEMPORADA 1 — O gang e as viagens 
TEMPORADA 2 — O gang e o desporto



SINOPSE | 

Acompanha as viagens fantásticas do Gang Qids pelos países produtores 
de café e conhece os amigos novos que fazem pelo caminho. 

Nestes episódios podem ser introduzidas novas personagens oriundas dos 
vários países, nos slides seguintes podem encontrar as nossas sugestões.

O gang e as viagens 



O Quaê* é a personagem que não pára quieta, adora correr e 
dançar pelo país de norte a sul, e vai mostrar ao gang um 
pouco do Brasil, desde a floresta Amazónia à Bossa Nova.
(nome oriundo da língua do povo indígena  tupi guarani)

QUAÊ — BRASIL





(VER VÍDEO EM ANEXO)





A Pura, é a nossa host na Costa Rica, um dos países mais 
sustentáveis do mundo. Pura vai mostrar ao gang as 
mudanças do clima, os animais e os sons que habitam na 
floresta e a importância de cuidar o nosso planeta.etc

PURA — COSTA RICA





(VER VÍDEO EM ANEXO)





O Qaj, é o nosso host no Quénia, um dos países que 
mais produz café e cacau. Uma personagem em chocolate 
com motivos tribais, ainda em estudo.

QAJ — QUÉNIA



A aproximação dos jogos olímpicos é um momento 
pertinente para a comunicação da marca. 

SINOPSE | 

O gang Qids está cheio de energia, conhece os desportos 
mais peculiares e diferentes nesta nova temporada. O gang 
vai estar à prova de modalidades como surf, a esgrima e o 
golf, enquanto dá a conhecer factos curiosos.

O gang e o desporto 



QIDS 
DESPORTISTAS

COLECIONISMO /DESPORTO / 
IMAGINAÇÃO / DIVERSÃO / 
RESPONSABILIDADE SOCIAL / 
SUSTENTABILIDADE



Uma série de colecionador com figuras 3D com 
as personagens do gang retratados em diferentes 
desportos. Inspirados nas personagens desenvolvidas 
para a temporada do Gang e o Desporto.

QIDS DESPORTISTAS



REUTILIZAÇÃO DAS 
EMBALAGENS  DELTA QIDS E Q

A sustentabilidade é um must em qualquer comunicação e 
marca de produto. Desta forma para reforçar esse pilar, que 
aos poucos a Delta Q tem vindo a construir (como por 
exemplo a gama EQO), propomos fomentar a imaginação 
das crianças com a reutilização das embalagens de cartão 
Delta Qids e Delta Q como meio para momentos de 
brincadeira e partilha com a família. 



Ao mesmo tempo que abrimos um canal de comunicação 
e criação de conteúdo digital com D.I.Y vídeos, 
protagonizados por especialistas da área (sugestão: 
Oupas, estúdio português de 3 mulheres localizado no 
Porto).  O primeiro episódio ensina a fazer um skate park 
para o boneco Qids skater e dá aso à partilha e envio das 
construções lá em casa. Os episódios seguintes ensinam a 
fazer cenários como um palco para o Quids dançarino, 
um avião para o Quis pára-quedista, uma piscina com 
uma prancha, e muito mais. 

DIY YOUTUBE 
COM PARCERIA OUPAS



É importante garantir que os nossos Qids têm todo o 
material que precisam para fazer as atividades mais radicais 
por isso criámos esta linha de merchandising de desporto.

MERCHANDISING DESPORTO



QIDS IOIÔ



BOLA SALTITONA E BOLA DE FUTEBOL



FRISBIE 



CAPACETE



ACESSÓRIOS DE DECORAÇÃO 
PARA BICICLETA





SKATE



SURF



MERCHANDISING DESPORTO

PRANCHA DE EQUILÍBRIO



A prática desportista não passa apenas pela linha de merchandising e pela 
série animada, mas sim por ações em escola patrocinadas pela Delta Qids 
que aproximam atletas profissionais como a Patrícia Mamona e João 
Paulo Fernandes das crianças, e lhes vão contar o seu dia-a-dia e como era 
a sua infância e relação com desporto. 

Para reforçar o factor de responsabilidade social,  fusão entre desporto e a 
sustentabilidade, como Plogging  (corrida complementada com recolha de 
lixo nas cidades/praias e jardins) podem ser momentos de ativação da 
marca Delta Qids com WWF/global educate. 

RUBRICA MENTORES OLÍMPICOS, 
PARALÍMPICOS E EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL





QIDS

EM FAMÍLIA

RITUAL / CICLO DE PRODUÇÃO / 
EDUCAÇÃO / INCLUSÃO



Coleciona o gang mais desportista de sempre e joga com 
os teus amigos e família. 

A uma distância maior que 3 metros, posiciona a tua 
board ao alto e à vez lança o teu magnet e tenta obter a 
maior pontuação ao melhor de 3.

MAGNET QIDS GAME



MAGNET QIDS GAME



MAGNET QIDS GAME



Qual a melhor forma de conhecer os países produtores 
de café do que um mapa interactivo? 

Este jogo é o casamento perfeito do conhecido livro 
"Onde está o Wally" e um puzzle de 150 peças, com um 
formato peculiar. Conhece factos curiosos e procura os 
elementos escondidos numa atividade em família.

PUZZLE  MAPAR CIRCULAR

Referência para o estilo de ilustração que pretendemos seguir numa 
próxima fase. O tempo de desenvolvimento não nos permitiu 
uniformizar e desenvolver mais a ilustração do mapa à direita.





Aliar um jogo de descoberta a uma série de curiosidades 
sobre outras culturas e a produção de café.

FOLHA DE INSTRUÇÕES 
E CURIOSIDADES

O Brasil produz 1/3 do café mundial

SABIAS QUE?



Transforma a tua caneca Delta Qids numa incrível 
criatura e envia a tua criação mais artística. 

Decora e personaliza destacando ou recortando as peças 
de papel representadas no slide seguinte. 

Uma solução sustentável e divertida para estender os 
nossos momentos de partilha.

PERSONALIZAÇÃO CHÁVENAS



PERSONALIZAÇÃO CHÁVENAS



DIGITAL

QIDS

CONSUMO /
IMAGINAÇÃO / COLEÇÃO



Filtros para momentos divertidos com perguntas e 
interações. Ex da esquerda para a direita.:  

— gang kids à solta nos teus ombros 
— descobre o teu Cool Qid interior 
— abre a boca e imita um unicórnio

FILTROS PARA INSTAGRAM



A comunicação nos canais digitais como 
o Tiktok, a rede social mais alternativa e 
inesperada, com todos os cuidados na 
privacidade das crianças, pode passar 
pela criação de uma dança coreografada 
e de fácil memorização, protagonizada 
pelas personagens do gand Delta Qids.  
A dança pode mimetizar os vários 
desporto falados na série.

TIK TOK  
COREOGRAFIA E MÚSICA

(VER VÍDEO EM ANEXO)



PARA VESTIR / PARA A ESCOLA  
/ PARA A CASA

MERCHANDISING
Tirando partido das características únicas das personagens Delta 
Qids apresentamos uma linha de vestuário divertida e com design.



para vestir

























para a escola







para a casa



Para tornar o teu pequeno almoço mais divertido criámos um molde 
para estampares as tuas torradas com motivos do Gang Qids.

TOAST STAMPER





Torna-te um especialista em Delta Qids com o kit mini barista. 
Veste avental e serve a família e os teus amigos com um toque 
de imaginação.

QIT MINI BARISTA





x


