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Os últimos 15 anos da Delta Q têm sido 

de expansão e de crescimento.



Até hoje, o nosso expresso perfeito e simples já encheu quase 3 mil milhões de chávenas, 

em mais de 25 países, e contamos com uma vasta gama de produtos para todos os gostos.



Mas enquanto os horizontes da marca não param de aumentar, 

o futuro do café é cada vez mais curto.



















Por isso, uma vez que o futuro da marca depende do futuro do café, 

este ano não vamos celebrar os 15 anos de história da Delta Q…



Vamos alertar para os 28 anos de café que nos sobram até 2050.



A P R E S E N T A M O S





Os primeiros 15 anos da Delta Q foram marcados, acima de tudo, pela inovação e pelo foco 

no que ainda está por fazer. E como queremos continuar a trilhar esse caminho, vamos 

virar-nos o mais possível para o futuro e antecipar o anunciado fim do café.

Partindo da vontade de sermos relevantes para os nossos consumidores e de inspirar 

as pessoas a tornarem o mundo num lugar melhor, vamos criar um caminho criativo que 

visa simultaneamente alertar e reverter o problema ambiental que afecta o mundo (e o café) 

e destacar a evolução da marca ao longo destes 15 anos.

DELTA205Q Di-4



DELTA205Q Di-4



CAFÉ A PREÇO 
DE 2050
Para dar o pontapé de partida a este caminho, e de forma  

a gerarmos logo algum buzz, vamos começar por vender  

no nosso site uma edição limitada de café produzido em 

2022, ao preço estimado para 2050 (o preço será calculado 

com base nos efeitos da redução estimada de oferta). 

O aumento significativo do preço torna claro o impacto que os 

problemas ambientais têm no café (e na vida das pessoas),  

o que pode ajudar a que cada um se consciencialize e ajude 

a reverter a situação. Todo o dinheiro recebido será doado  

à Liga para a Protecção da Natureza, para ajudar  

no combate às alterações climáticas.
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DELTA 205Q 
NO IG
Vamos levar a venda e a comunicação desta edição 

limitada para o Instagram, nos formatos de post e story, 

com mensagens focadas nas características do produto  

e no contexto, e explorando a funcionalidade de compra 

na própria rede social. 
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Mas como não há comunicação de produto no Instagram sem influenciadores, 
vamos convidar as pessoas que mais percebem de futuro.
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Os que já lá estiveram.
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VIAJANTES 
DO TEMPO
Um pouco por todo o mundo, várias pessoas dizem ter 

viajado no tempo. Há quem diga ter ido até 2048, 2256 ou 

até 3780. Por isso, como é do futuro do café que estamos 

a falar, vamos convidar essas pessoas para serem nossos 

influenciadores e para revelarem um pouco do que o 

destino nos reserva.
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TESTEMUNHOS 
FUTUROS
Nas nossas redes sociais, vamos entrevistar essas pessoas sobre  

o futuro do mundo e do café, perguntando sobre que tipos existem,  

a que sabem e como se consome, o que nos pode dar alguns insights 

ou tendências a explorar.

Tanto as entrevistas completas como os melhores momentos servirão 

de conteúdo para alimentarmos as nossas redes, sendo que  

a entrevista completa também será partilhada pelos nossos 

influenciadores em grupos do Facebook de pessoas que dizem ter 

viajado no tempo (numa lógica de dark social).
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Delta 205Q no YouTube

O FUTURO 
SEM CAFÉ
Uma vez que temos pressa para informar todos os consumidores 

da situação em que estamos e do pouco tempo que temos até 

podermos ficar sem café, vamos utilizar um formato rápido para 

chegar até eles: bumper ads no YouTube.

Em vídeos curtos, vamos recriar situações da vida nas quais, hoje,  

o café surge, e imaginar o que aconteceria num mundo sem café.
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Script_Despedida de amigos

Estamos na rua, e dois amigos despedem-se no final 
de um dia de trabalho.

Amigo #1: Então vá, depois combinamos um…

Os dois ficam em silêncio, sem saber o que dizer.

V.O.: Imaginas o mundo sem café? Garante o café do 
futuro. 

Delta 205Q.
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Depois da edição limitada a preços de 2050, vamos prolongar a conversa gerada 

por essa mecânica através de uma promoção imperdível.
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PAGUE 2 , LEVE 1
Vamos transformar a mecânica original numa mais 

simbólica, adaptando a clássica promoção “Pague 1, leve 

2” à nossa realidade. Assim, vamos criar o “Pague 2, leve 

1”, que será comunicada no nosso site e em banners do 

Google.

Ao comprar duas caixas, recebe-se uma e garante-se a 

existência da caixa do futuro, uma vez que o dinheiro extra 

é totalmente doado à Liga para a Protecção da Natureza, 

para ajudar no combate às alterações climáticas.
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Banners 
Google



De Maio até Dezembro, também podemos aproveitar algumas efemérides 

para reforçar o alerta para os 28 anos de café que nos sobram.
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DIA INTERNACIONAL 
DO CAFÉ
Quantos mais lutarmos contra as alterações climáticas, 

mais provável é conseguirmos fazer a diferença. Por isso, 

no Dia Internacional do Café, vamos convidar a Nespresso 

a criar um blend único connosco, com toda a receita a ser 

doada à LPN. 

Um convite com enorme potencial de gerar notícia,  

que reforçará este movimento liderado por nós.
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NATAL
No Natal, todos gostamos de oferecer presentes especiais 

que impressionem quem os recebe. Por isso, vamos 

aproveitar a raridade antecipada dos grãos de café para 

criar um presente único: uma jóia que, em vez de um 

diamante, tem um grão de café. 

E ao contrário de outros objectos cujo valor diminui com  

o tempo, o valor desta jóia estará sempre a aumentar.
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Para além do enfoque nos problemas ambientais e no tempo que nos sobra,  

também vamos divulgar produto e a evolução da marca.
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#TBTQuandoHaviaQafé
Vamos usar um throwback do futuro para reforçar a ideia 

de que, na trajectória que seguimos, estamos cada vez 

mais próximos do dia em que não será possível produzir 

café.

O #tbt vai ser usado por nós para nos focarmos no 

produto, reforçar o nosso posicionamento de especialistas 

em café e destacar marcos importantes dos últimos 15 

anos. Para criarmos engagement com os nossos 

seguidores, podemos desafiá-los a usar a hashtag – quem 

o fizer recebe um pack Delta Q no momento e outro fica 

reservado para 2050.

Assim, com a ajuda dos nossos seguidores,  

amplificarmos a mensagem da marca.
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E para o caso de as piores previsões se verificarem, 

vamos já implementar um Plano B.
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DELTAVERSO
Para nos prevenirmos do pior, vamos entrar no Metaverso 

do Facebook e garantir que, caso o café acabe, 

mantemos a nossa marca viva, através de uma loja virtual 

de Delta Q com produção própria.

Assim, alguns dos funcionários das lojas físicas podem 

passar a trabalhar no Deltaverso, onde serão vendidos 

NFTs da Delta Q.
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Como sabemos, este caminho deve funcionar com dois momentos-chave: 

o Rebranding e o RISE. 
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Rebranding + RISE
Assim, numa primeira fase (Rebranding), uma marca 

como a Delta Q, focada no futuro e preocupada com  

o bem-estar do planeta, precisa de uma imagem nova  

e modernizada a condizer com essa postura.

Depois, como ao longo de todo este caminho estivemos  

focados no que está para vir, vamos criar a narrativa  

de que o lançamento de uma maquina do futuro,  

que desafia a gravidade, será antecipado – a RISE.
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Maio/Dezembro

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Lançamento 
Delta 205Q

Act. Viajantes 
do tempo

Pague 2, leve 1

Site+IG IG+FB Youtube

Futuro sem café

Site+Google

DELTAVERSO

FB Rebranding + RISE

#TBTQuandoHaviaQafé

IG

Datas comemorativas
(Dia int. Café, Natal, …)

FB+IG+Site+Google+Youtube



<

Num caminho de 8 meses, com humor e espírito positivo, reforçamos os principais valores 

da marca, valorizamos o nosso passado e deixamos bem claro que estamos focados 

no futuro.
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Obrigado :)


