


A pandemia veio adiar e cancelar muitos cafés. 



Cafés que eram muito mais do que cafés. 
Eram oportunidades para conversar e estar com amigos 

que nos inspiram no dia-a-dia.



Em casa, na esplanada ou numa loja, as pessoas distanciaram-se destes cafés 
que eram momentos de inspiração diários.



Mas, vá lá, a verdade é que já antes da pandemia 
todos combinámos cafés que não passaram de conversa. 

Literalmente.



WhatsApp MessengerSms



Sabendo disso, como é que Delta Q pode criar uma relação com 
os jovens e jovens-adultos, dando-lhes energia e inspiração para este recomeço?



Entrando na conversa.



Entrando na conversa. Literalmente.



É que se os cafés já inspiraram muitas conversas,  
agora vamos deixar que as conversas inspirem o próximo café.



Delta Q 
apresenta:





Através de uma ação digital, vamos tomar de assalto os chats 
das plataformas de comunicação que os jovens utilizam  
e tornar os cafés que não aconteceram uma realidade.



COMO?



Hackeando as suas ferramentas de pesquisa dos chats 
para que se tornem no nosso próprio motor de busca.

1 de 200 resultados para “café”



Com a funcionalidade de pesquisa nos chats, 
todos podem procurar uma conversa…
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…onde falam de café. 
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E é exactamente isso que vamos usar



começando a ação no Instagram, 
a rede de eleição do nosso público.



Instagram 
Post Lançamento



Para participar, basta partilhar  
um print screen da conversa sobre  
um café que nunca aconteceu  
nas stories de Instagram, marcando  
a Delta Q e a pessoa em questão.

Instagram 
Stories Participações

Queres beber café amanhã?



E a partir daqui a conversa também é connosco.



Com os conteúdos partilhados,  
vamos poder responder às stories  
e oferecer o café que nunca aconteceu.



Neste contacto, mediante a preferência dos consumidores, a oferta 
será direcionada para uma compra no site MyDeltaQ ou diretamente 

para uma loja da marca.







OBRIGADO.


