
ANTERIORMENTE
EM…

Sex, 4 Mar



Filipaaaa passámos!!!! Estamos no BootCamp!

Young Lions Portugal 2022

Sex, 25 Mar

Qui, 31 Mar

Sex, 1 Abr

Yupiiii!!! Vou já afiar as garras e vamos com 

tudo!

É já amanhã!!! Pronta para lançar o teu maior 

rugido?

ROOOOOOOAAAAAAAAR!!!!

Este nosso briefing da Delta Q é desafiante e 

interessante! Até já estou a fervilhar em ideias!!!

Sim também já tenho aqui algumas coisas para 

partilharmos ☺

Então… BORA BEBER UM CAFÉ?

Só se for DELTA Q !!!



Dia de fechar a nossa Big Idea…

Sab, 2 Abr

Verdade. Temos aquela ideia de contar a História dos 

últimos 15 anos da Delta Q através de 15 momentos 

memoráveis em Portugal …

Também temos aquela em que reinventamos uma espécie 

de última ceia com os 53 skus de Delta Q …

Mas calma… 

Gosto! Pode ser qualquer coisa como Delta Q é casa ?

Sim! DELTA Q É QASA! 

Delta Q é a marca que leva a qualidade dos cafés Delta à 

casa dos portugueses de forma simples e conveniente. 

Café é aquela bebida que me aquece e me reconforta, 

que acorda e acelera sem desequilibrar.

Casa é o lugar onde me sinto 100% confortável, onde 

recebo os meus amigos e família: o meu LAR!

E se juntarmos tudo?
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Desafio 15 Anos Delta Q

DELTA Q  É  QASA
porque não há lugar como a nossa casa para celebrar um aniversário



+22%
tempo passado em casa

-80%
deslocações a parques públicos

-83%
idas ao grande comércio e 

infraestruturas de lazer

-53%
tempo passado em locais de 

trabalho

Fonte: https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/google-mostra-aumento-de-22-no-tempo-que-os-portugueses-passam-em-casa-12027823.html



COMO PODE A DELTA Q ASSINALAR O SEU ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS PARTILHANDO ESTE 
MOMENTO COM OS SEUS CONSUMIDORES, PARCEIROS E COMUNIDADE EM GERAL?

O DESAFIO : 15º ANIVERSÁRIO DELTA Q

Há 15 anos atrás a Delta entrou nas nossas casas com o seu 

maior segredo: a Expertise do Expresso Perfeito.

Há 15 anos, as famílias portuguesas ganharam um novo 

membro, a Delta Q!

Os momentos de relaxamento passaram a ser aquecidos por 

cápsulas portuguesas, as conversas e as partilhas foram 

dinamizadas pela Blend da Delta Q, os convívios mais 

convenientes e as manhãs tornaram-se mais fáceis com a 

energia da mítica Torra Delta.

Os momentos de trabalho inovadores e tecnológicos.

A verdade é que este membro, este novo membro das nossas 

famílias não só nos inspirou a irmos atrás da nossa melhor 

versão, como nos uniu e aproximou. 

Delta Q tornou-se casa,

DELTA Q É QASA!

A BIG IDEA:O MANIFESTO DELTA Q É QASA



IMAGINA UMA CASA…
TODA A CASA TEM AS SUAS BASES …

1. REGRAS DA CASA | OBJETIVOS

Brand Awareness e Engagement

Reforçar o Posicionamento e a Proximidade

4. GESTÃO FINANCEIRA | BUDGET

±1.000.000 €

3. FAMÍLIA CO-HABITANTE| TARGET

25 aos 54 anos – uma comunicação em meios alargada 

para todo o target adulto da marca

2. HORÁRIOS E ROTINAS| TIMINGS

Maio a Dezembro



… MAS ESTA NÃO É UMA CASA QUALQUER, É UMA CASA CHEIA DE MOMENTOS!

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

RISE 

REBRANDING

3º MOMENTO1º MOMENTO

\

2º MOMENTO

+

NOTA: Em paralelo com esta ação de comunicação, recomendamos a ativação do universo exclusivo de produtos Delta Q nos pontos de venda de retalho e da marca com a aplicação do conceito Delta Q é Qasa.  



1º MOMENTO #Proximidade

CONCEITO

Criação de envolvência do target com o 15ºANIVERSÁRIO da 

DELTA Q – repartindo a mensagem da adaptação do Manifesto 

em diferentes meios – acompanhando a rotina do nosso target, 

relembrando o legado e os últimos anos da marca Delta Q 

reforçando a proximidade da marca e passando a mensagem

DELTA Q É QASA. 

IDEIA

DIVULGAÇÃO DO MANIFESTO 

NESTES ÚLTIMOS ANOS DELTA Q FOI QASA

Há 15 anos atrás a Delta entrou nas nossas 

casas com o seu maior segredo: a Expertise 

do Expresso Perfeito.

Há 15 anos, as famílias portuguesas 

ganharam um novo membro, a Delta Q!

Os momentos de relaxamento passaram a ser 

aquecidos por cápsulas portuguesas, as 

conversas e as partilhas foram dinamizadas 

pela Blend da Delta Q, os convívios mais 

convenientes e as manhãs tornaram-se mais 

fáceis com a energia da mítica Torra Delta.

Os momentos de trabalho inovadores e 

tecnológicos.

A verdade é que este membro, este novo 

membro das nossas famílias não só nos 

inspirou a irmos atrás da nossa melhor 

versão, como nos uniu e aproximou. 

Delta Q tornou-se casa,

DELTA Q É QASA!



Brand Awareness
- Trabalhar objetivamente a 

notoriedade da marca através de um

momento de partilha e proximidade

25 - 54
- Comunicação em media para uma 

audiência alargada, alcançado o 

target adulto da marca

Timing 
- 6 semanas

1º MOMENTO #Proximidade

MAI JUN

1 2 3 4 1 2

RÁDIO

SPOTIFY

IMPRENSA

Divulgação do “Manifesto” Delta Q é Qasa combinando 3 

meios complementares com 3 versões numa ótica 

transmedia storytelling:

VERSÃO CURTA :: Live Copies nas Rádios Nacionais :: Gerar Buzz e 

iniciar comunicação com pequenas referências do manifesto, utilizando 

um meio áudio com cobertura nacional e que nos permite frequência;

VERSAO MÉDIA :: Audio Imersivo em Spotify :: componente áudio 

com excertos do manifesto, utilizando um meio áudio com aproximação 

ao target mais digital;

VERSÃO LONGA :: Encarte Desdobrável no Imprensa Generalista ::  

divulgação do manifesto completo através de um formato diferenciador 

do meio, estando presente em títulos com cobertura nacional o que nos 

permite uma explicação mais detalhada do mote da campanha 

desvendado a mensagem total.



2º MOMENTO #CONFORTO
#PARTILHA
#CONVÍVIO

CONCEITO

A Delta Q, nos últimos anos tem nos acompanhado e trazido OS 

MELHORES MOMENTOS, NO CONFORTO DA NOSSA CASA. 

Mas porque não ter esse CONFORTO, PARTILHA E CONVÍVIO 

também na RUA?

IDEIA

LEVAR A QASA PARA A RUA



Ativação do Conteúdo Delta Q: de Qasa para a Rua

3 Espaços Dinâmicos e ao Ar Livre

3 Cidades de Norte a Sul (Porto|Lisboa|Faro)

3 Fins de Semana (por cidade/por mês)

3 Temáticas : Conforto (referência à Sala de Estar), Partilha 

(referência à Zona de Refeição) e Convívio (referência às 

festas e celebrações vividas em casa)

Amplificação da Ação:

SOCIAL MEDIA :: Utilização das Redes Sociais para divulgar a

ação, dos seus detalhes e do programa :: Trabalha numa ótica 

Owned e Paid Media;

DISPLAY AGENDA CULTURAL ::
Criação de uma Agenda Cultural em formato Display Rich Media em 

sites de Lifestyle o que permite um aumento do alcance e da 

notoriedade da ação.

2º MOMENTO #CONFORTO
#PARTILHA
#CONVÍVIO

JUL AGO

1 2 3 4 1 2 3 4

AMPLIFICAÇÃO

5

SET

1 2 3 4

AÇÃO 

- PORTO -

AMPLIFICAÇÃO

AÇÃO

- LISBOA -

AMPLIFICAÇÃO

AÇÃO

- FARO -

Proximidade e Engagement
- Trabalhar objetivamente a 

proximidade ao target criando uma 

experiência Delta Qasa num espaço 

exterior

25 – 54 :: urbano
- Ativação de Conteúdo impactante, 

alcançado o target urbano da marca

Timing 
- 9 semanas



3º MOMENTO #Proximidade

CONCEITO

Com o fim das férias, é tempo de voltar ao trabalho e às rotinas, 

VOLTAR A QASA, mas sem esquecer a Delta Q que nos 

acompanha e fica connosco, através de recomendações de 

programas que prometem entreter-nos. Com objetivo de reforçar 

o POSICIONAMENTO da marca e aumentar a PROXIMIDADE

com o target.  

IDEIA

VOLTAR A CASA COM OS MELHORES 

MOMENTOS DELTA QASA

É TEMPO DE,

VOLTAR A               
A S A  



3º MOMENTO #Proximidade

1ºFASE – VAMOS PARA QASA: 

MUPIS E OOH :: criação de mancha visual nas ruas a nível 

nacional de forma a aumentar a cobertura da mensagem – levar 

as pessoas para casa, com incorporação de um QR Code que 

divulga a agenda cultural da 2ª fase

2ª FASE – VAMOS FICAR EM QASA: 

TELEVISÃO E STREAMING
Criação de uma série de momentos divulgados nos canais FOX: 

momento cultura, momento musical, momento de humor, entre outros 

Presença em Streamings Nacionais (RTP Play e OPTO) com ligação 

a momentos de séries e filmes

Proximidade e Reforço Brand 

Awareness
- Criação de mancha visual nas ruas e 

presença em Casa

25 – 54 

Foco em chegar a todas as pessoas 

na rua e em casa através de meios 

que permitem cobertura e 

visibilidade de marca

Timing 
- 6 semanas

OUT NOV

1 2 3 4 1 2 3 4

MUPIS E 

OOH

TV E STREAMING



MOMENTO EXTRA #Inovação

CONCEITO

A nova inovação Delta Q – RISE – não é para todos, é para 

aqueles que pensam em inovação, que se inspiram na tecnologia 

e adoram ver o mundo ao contrário. Por isso é tempo de 

DESAFIAR a audiência a reinventar a forma perfeita para beber 

um expresso em casa! Com o objetivo de aumentar e reforçar o 

POSICIONAMENTO da marca como INOVADORA

e INSPIRAR o target a ser mais e melhor. 

IDEIA

QUAL A FORMA MAIS INOVADORA E 

TECNOLÓGICA, MAS SIMPLES E AUTÊNTICA 

PARA BEBER UM EXPRESSO EM CASA?
#CHALLAGE



Brand Awareness e Engagement
- Construir notoriedade para a 

máquina RISE através de um momento 

de curiosidade com uma proximidade 

ao target 

30 - 50
- Adaptação do target para a nova 

máquina, considerando o preço e 

interesses: tecnologia, inovação

Timing 
- 8 semanas

1 2 3 4 1 2

MOMENTO EXTRA #Inovação

3 4

Lançamento do Desafio 

Qual é a forma mais inovadora de beber um expresso em

casa?

Divulgação do desafio através de Influencers da área da 

Tecnologia e Inovação :: criar Buzz

Desafio em Social Media

Vencedor ganha a nova máquina RISE

Amplificação do Lançamento:

SOCIAL MEDIA :: Utilização das Redes Sociais para divulgar o  

desafio :: Trabalha numa ótica Owned e Paid Media 

consequentemente gerará Earned Media;

DISPLAY PROGRAMÁTICO :: Tirar partido da compra de 

audiências com interesses em tecnologia e inovação para divulgar o 

desafio. 

OUT

AMPLIFICAÇÃO

DESAFIO 

NOV DEZ



MOMENTO EXTRA #Rebranding

CONCEITO

Os 15 anos de Delta Q trazem uma NOVA IMAGEM à marca, 

um rebranding. Ligando ao mote desta campanha Delta Q é 

Qasa, procuramos inspirar a audiência a remodelar, redecorar e 

renovar a sua casa quer em termos de design (onde as máquinas 

Delta Q dão um toque simples e sofisticado com as suas linhas), 

quer em termos arquitetónicos (onde a ampla gama de capsulas 

Delta Q dá a energia necessária para uma “obra de 15 anos”!

Com o objetivo de DAR A CONHECER a nova identidade da 

marca Delta Q e INSPIRAR o target a renovar o seu lar.

IDEIA

AO FIM DE 15 ANOS TODAS AS CASAS 

MERECEM UMA BOA REMODELAÇÃO



Brand Awareness
- Trabalhar objetivamente a 

notoriedade da nova imagem da 

marca através da partilha da sua 

“remodelação”

Timing 
- 4 semanas

1 2 3 4

Após o 15ªaniversário, toda a casa precisa de uma 

remodelação, com a lógica de transmedia storytelling, várias 

temáticas vão ser abordadas em diferentes meios: 

1ºMomento “Como decorar uma casa com Delta Q” 

IMPRENSA :: Branded Content em Papel ::  foco visual das 

máquinas Delta Q como objeto de decoração em casa

2ºMomento “Como ganhar energia para remodelar uma casa 

com Delta Q” 

DIGITAL :: Branded Content Digital ::  foco na energia do café 

Delta Q

3º Momento “a remodelação” Delta Q desvendada: 

OOH :: criar mancha visual da nova identidade da marca a nível 

nacional

NOV

MOMENTO EXTRA #Rebranding

25 - 54
- Comunicação em media para uma 

audiência alargada, alcançado o 

target adulto da marca

IMPRENSA

DIGITAL

OOH



MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

#CHALLANGE RISE 

REMODELAÇÃO 

DELTA Q

É TEMPO DE 

VOLTAR A QASA

DIVULGAÇÃO DO

“MANIFESTO”
LEVAR A QASA PARA A RUA

…ESTA SERÁ UMA CASA REPLETA DE DE BONS MOMENTOS!
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DELTA Q
- A NOSSA QASA DOS ÚLTIMOS 4 DIAS -



… CONTINUA?

Sex, 4 Abr

Fogo, que experiência incrível. Acho que 

independentemente do resultado já 

ganhámos. Divertir-me imenso neste 

BootCamp. Teve tanto de desafiante

como te enriquecedor.

Sim, podes crer! Que experiência 

bombástica. Desafio estimulante, 

ambiente incrível e … nós somos 

efetivamente uma equipa de leoas 

porque sinto que deixámos as nossas 

garras bem marcadas neste BootCamp. 

Voltamos?


