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CONTEXTO

Delta Q faz quinze anos. 
e quinze anos não parece muito. 

A não ser para uma marca que se fez líder de mercado. 
Com um reconhecimento sólido. Na vanguarda da inovação. 

Sequiosa de transformar. A preparar-se para 
rasgar o mercado.



CONTEXTO

Essência
Impulso
Evolução

Quinze anos
Um ponto de viragem 
para uma identidade 
que se transforma 
e reivindica mais espaço.
É a idade sem medo 
de perguntar, arriscar 
e moldar o futuro.
E é com a visão 
irreverente, de quem 
lidera a mudança 
à procura de mais 
que celebramos 
o aniversário 
da marca.



INSIGHT

Numa letra um café. 
Uma cápsula. A qualidade.

E uma interrogação. 
Uma vontade de saber, 
de ser mais.
A dúvida de algo que é sem saber. 
Que pode vir a ser, mas ainda não é. Seja coisa 
certa ou coisa nenhuma. Qualquer coisa é. Uma 
vontade grande de futuro. 
De questionar e fazer diferente, contando que 
fazemos sempre o melhor café.Q D
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Preciso de um café.
Nem sei porquê. Sei que preciso
de um café. De uma infusão pura 
de cafeína que me acorde num choque 
de adrenalina, e me dê
alma, força e vida para continuar 
a correr.
Preciso de um café.
 
E quê? Preciso eu e precisas 
tu daquele quê. Todos o sabemos. 
Há 15 anos que o prometemos: há, 
no nosso café, um não-sei-quê. 
Uma verdade escondida 
atrás de um porquê. 
É a vida. E a vida, 
como um bom café, 
tem o seu quê.Q

INSIGHT - MOOD



ASSINATURA

Tem o seu quê
Cada um de nós tem as suas questões, os seus quês.

Difíceis de definir, sabemos que são um fator de diferenciação. 
Algo que nos faz pensar, questionar, avançar.

A nova assinatura destaca as particularidades humanas, 
ao mesmo tempo que celebra a marca, o café e o seu percurso como algo superior, 

dinâmico e em crescimento: o tal quê que procuramos 
e que nos faz querer mais.



PORQUÊ
QUÊ

TEM O SEU QUÊ

E QUÊ

NÃO TEM DE QUÊ

PARA QUÊ
UM QUÊ DE

O QUÊ

NÃO-SEI-QUÊ
OU QUÊ

MAS QUAL QUÊ O QU



TIPOGRAFIA E LOGO

E para dar o seu quê 
aos 15 anos da marca, 
criámos um logotipo 
e uma tipografia únicos.





Uma tipografia comemorativa criada a partir da própria marca: dos seus produtos e da sua expressão física. 
Representa a etapa de evolução e transformação, a sua vontade de inovação.









IDENTIDADE GRÁFICA

Uma identidade 
que nasce dos padrões 
e recursos da marca 
e personifica a mudança 
não só nestes 15 anos, 
mas que esperamos daqui 
em diante. 



IDENTIDADE - CORES





MUPI - FASE 01
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MUPI - FASE 02



MUPI - FASE 02



IMPRENSA



SACO



PACOTE DE AÇÚCAR



BANNER DIGITAL 



YOUTUBE
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