
15 anos Delta Q
Catarina Correia   |   Rafaela Gonçalves

Media
Dupla 4



Tornámo-nos reféns da 
rotina. 

Tornámo-nos seres distantes 
que  já nem sabem se devem 
dar um passou-bem a um 
amigo ou manter a distância.



Este excesso de 
racionalidade afastou-nos 
do nosso lado emocional 
e fez-nos perder a 
espontaneidade.

Afinal, o que é suposto 
fazermos?



Como resultado, muitas oportunidades 
de convívio se perderam



E já nem o “queres ir beber 
um café” é a mesma coisa
Perdemos
2 cafés
Com amigos afastados com quem 
combinamos cafés uma vez por 
ano.

Perdemos
25 cafés
Com amigos para pôr a conversa 
em dia todos os meses. 

Perdemos
107 cafés
Em almoços de família 
aos domingos. 

Perdemos
747 cafés
Com colegas que víamos 
na copa todos os dias. 



Mas como é que 
podemos diminuir 
a distância social 
se nem sequer 
temos uma 
medida para ela?



Nos seus 15 anos, a 
Delta Q vai criar uma 
medida que nos ajuda 
a medir a distância 
social.  Uma distância 
que não se mede em 
km mas sim em cafés.
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Afinal, estamos 
todos à distância 
de um café.



Diminui a distância, aumenta os Q’s

1 Q = 1 café



Vamos anunciar que a Delta 
Q faz 15 anos e vai aumentar 
os Q’s entre os amigos. 

Começamos com 
um teaser para 
darmos um 
cheirinho do Q e 
deixarmos a 
dúvida no ar

Fase de Teaser    |    Media de Cobertura 



Para depois 
revelarmos que 
vamos acabar 
com as desculpas!
A rotina deixa-nos tão ocupados que, muitas 
vezes, quando queremos combinar alguma 
coisa, ficamos a discutir datas eternamente 
porque HÁ SEMPRE UMA DESCULPA.

A Delta Q vai acabar com isso, criando a 
landing page “À distância de um Q” que 
escolhe a data ideal para um cafézinho e não 
dá azo a desculpas. 

1. Acabar com as desculpas    |    Media de Cobertura 



Esta landing page
permitirá que um grupo 
de pessoas preencha 
um calendário com as 
datas que tem 
disponíveis na sua 
agenda pessoal, 
facilitando a escolha da 
data ideal. 

À distância de um Q

“Bora combinar  
o tal café!”

1. Acabar com as desculpas    |    Media de Cobertura 

À distância de um Q

Acaba com as desculpas, tu e os teus amigos estão só à distância de um café!
Preenche o calendário e deixa o resto connosco. Vamos ajudar-vos a encontrar a data perfeita para todos.
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…e para não haver a desculpa do 
“não conheço esse site”

Rádio
Spots e Live Copies

Redes Sociais
Mupis

1. Acabar com as desculpas    |    Media de Cobertura 



1. Acabar com as desculpas    |    Media de Cobertura 

17/05/2022 às 17:56

Branded Content
Passamos o dia a fazer scroll, 

mas quando é para ir beber café 
com alguém arranjamos uma 

desculpa! 

Além das redes sociais, vamos 
criar artigos de branded content
para que, seja onde for o scroll, a 

mensagem chegue a todos. 



Mas há mais!

Agora que todos 
sabem o que 
fazer, resta-nos 
ajudar à festa
A Delta Q sabe que no verão não queremos 
estar em casa. Por isso temos de ir para onde 
os amigos se encontram.

2. Ajudar à festa    |    Media de Engagement



2. Ajudar à festa    |    Media de Engagement

A praia é um dos pontos de 
encontro de eleição no verão. 
Sabemos que quem fica com a 
sombra nem sempre é uma 
decisão democrática por isso 
vamos oferecer chapéus de sol 
gigantes onde todos caibam.

“Bora à praia!”



2. Ajudar à festa    |    Media de Engagement

Outro dos pontos de encontro 
preferidos são os festivais de 
verão. Com a Delta Q, esperar 
pelos concertos nunca mais vai 
ser a mesma coisa porque 
todos se poderão sentar numa 
manta gigante para relaxar e rir 
até a barriga doer… ou até o 
concerto começar!

“Bora ao
NOS Alive!”



O poder dos Q’s

E para acabar em 
grande, voltamos 
a reunir pessoas 
que marcaram 
gerações e que 
aumentaram os 
Q’s entre si

3. The Reunion |    Media de Afinidade 



Vamos aumentar os Q’s das 
pessoas que marcaram o 
entretenimento da televisão 
portuguesa nos anos 2000.

Os conteúdos serão 
promovidos em Youtube, 
Facebook e Instagram e nas 
redes sociais dos 
convidados.

Videocast Q

The Reunion

Gato Fedorento

Malucos do Riso

Morangos com Açúcar

3. The Reunion |    Media de Afinidade 



Fonte: YUMI Videotrack | Alvo:  25-54 

Para construir notoriedade, a campanha de televisão permite criar continuidade e  contar 
a história dos 15 anos Delta Q, combinando volume (FTA TV) e afinidade (PAY TV).
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Do início ao fim, os 15 anos Delta Q 
estarão sempre presentes em TV 

3. The Reunion |    Media de Afinidade 
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Combinando diferentes estratégias: 
cobertura, engagement e afinidade



E agora

Desafiamo-vos a 
aumentar um Q 
esta semana


