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Brief
Apresentação do design de um rótulo associado ao mote: 
a energia que nos inspira. Esta criação irá pertencer a uma 
edição limitada de um rótulo para o myQoffee da Delta Q. 
Estará à venda nos canais próprios da marca. 
 
A ideia apresentada deve reforçar o eixo de especialista 
em café e o universo sensorial do café, deve ajudar a 
explicar e a descodificar a promessa, a missão, os valores e 
o posicionamento da Delta Q através do mote a energia 
que nos inspira.  

A proposta deve ter emoção, mas uma emoção real, com a 
capacidade de criar uma ligação natural com os 
consumidores. 
 



Conceito
A partir do mote: “A energia que nos inspira”  este rótulo 
transmite o “interior”, assente no propósito e energia da 
natureza. Na sociedade em que nos inserimos, são-nos 
colocados rótulos por aquilo que aparentamos ou 
transparecemos ser, muitas vezes desprezando a nossa 
energia e a razão energizante que nos faz agir e reagir.   

Este rótulo mostra-nos que devemos inspirar-nos na nossa 
energia, sem pré-conceitos preliminares, independen-
temente do género, cor, raça, religião, ou profissão.  
 
A “Big Idea” é inspirar a sermos NÓS PRÓPRIOS! O fundo é 
representado por uma espécie de selva, que reflecte a 
nossa sociedade, onde, algumas personagens despidas (de 
preconceitos) se seguram às cápsulas do café Delta. Os 
pássaros ilustrados, representam a nossa capacidade de 
voar e de ir mais longe quando estamos inspirados.  
 



Conceito
O café consegue provocar-nos uma energia extra na nossa 
rotina, consegue ativar forças que por vezes pensamos que 
estão adormecidas. 

Vamos utilizar essa energia para nos inspirar como pessoas. 

As cores utilizadas são vibrantes e alegres. 

A Energia que nos Inspira NATURALMENTE! 
 



Cores





Proposta







Proposta

20
un
20
un

Informação nutricional (valores médios)/ Información 
nutricional (valores médios)/ Nutritional information 
(average)/ Information nutritionnelle (valeurs moyennes)

Energia/ Valor energético/ Energy/ Énergie

100 g 5,5 g/ 35 ml

Lípidos/ Grasas/ Fat/ Matières grasses,
dos quais saturados/ de las cuales saturadas/
of which saturates/ dont acides gras saturés

Hidratos de carbono/ Hidratos de carbono/ Carbohydrates/ 
Glucides, 
dos quais açúcares/de los cuales azúcares/of which sugars/dont sucres

Fibra/ Fibra alimentaria/ Fibre/ Fibres alimentaires

Proteinas/ Proteínas/ Protein/ Protéines

Sal/ Sal/ Salt/ Sel 0,03 g 0,01 g

0,9 g 0,32 g

< 0,5 g < 0,18 g

  < 1 g

< 0,5 g

< 0,35 g

< 0,18 g

  < 0,3 g
< 0,05 g

< 0,105 g
0,018 g

15 kJ/ 4 kcal 5,3 kJ/ 1,4 kcal

CAFEÍNA/ CAFEÍNA/ CAFFEINE/ CAFÉINE

Consumir de preferência antes do �m de/
Lote: Ver na caixa

Lote: Ver en la caja
Best before end / Lot: See box

Lot: Voir sur la boîte
Conservar em local seco e fresco/
Conservar en un lugar seco y fresco/
Keep in a cool and dry place/
À conserver dans un endroit frais et sec.
Peso Líquido/ Peso Neto/
Net Weight/ Poids Net

Produzido por/ Fabricado por/
Produced by/ Produit par
Novadelta, Comércio e Indústria 
de Cafés, S.A.
Herdade das Argamassas
7370-171 Campo Maior - Portugal 
Serviço de Apoio ao Cliente/
Servicio de Atención al Cliente/
Customer Service and Support/
Service Clients
PT   ES   FR   LUX
      00 800 20 50 20 50
www.mydeltaq.com
info@mydeltaq.com
Embalado em atmosfera protectora/
Envasado en atmósfera protectora/
Packaged in a protective atmosphere/
Conditionné sous atmosphère protectrice

110g ℮ (20 cápsulas/capsules)

Café torrado moído/ Café molido de 

INTENSIDADE/ INTENSIDAD/ INTENSITY/ INTESITÉ

Cápsulas de café torrado moído para máquinas Delta Q
Cápsulas de café molido de tueste natural para máquinas Delta Q









Obrigado


