Robô que serve cafés será apresentado
na APAS Show 2018

Projetado pela Delta Cafés, Qoffee Qar vai proporcionar durante a APAS Show 2018
uma forma inovadora de saborear o seu café
A Delta Cafés, em parceria com a startup portuguesa Follow Inspiration, escolheu a Apas
Show 2018, que acontece em São Paulo, entre os dias 7 a 10 de maio no Expo Center
Norte, para fazer a apresentação do robô Qoffee Qar, uma forma inovadora e cômoda
de saborear o seu café. O Qoffee Qar é um robô autônomo e autodirigido, que alia o
melhor café Delta Q a um inovador projeto de acessibilidade, que permite a pessoas
com mobilidade reduzida se servirem sem sair do lugar. Esta é a primeira vez que o robô
vem ao Brasil, Além dele, a marca ainda promete divulgar outras novidades em seu
estande, com as linhas de produtos Delta Cafés e Delta Q, nos cafés e com o lançamento
da nova máquina Qlip. Já com os vinhos, a Adega Mayor, nos chás a Deltea e Qampo,
nas conservas. Os visitantes também poderão apreciar não apenas o espresso perfeito
como outras bebidas à base de café, preparadas pelos especialistas da Academia Barista
Delta.

Posteriormente, a marca também quer amplificar a utilização do Qoffee Qar em eventos
institucionais, lançamentos de produtos e com clientes, proporcionando assim uma
forma inovadora de interação com os seus consumidores.
Tecnologia Portuguesa
O Qoffee Qar é um projeto desenvolvido pela Delta Q e a Follow Inspiration, com
tecnologia que proporcionou o desenvolvimento do robô autônomo e autodirigido.
Deste modo, a marca reafirma a atitude de pioneirismo com este projeto, aliando o
melhor café ao que há de mais inovador em Portugal.
“O Qoffee Qar confirma a Delta Q como uma marca que sempre inova e busca se
diferenciar. A marca ainda apresenta um exemplo claro da excelência em inovação,
associando o melhor café ao maior evento supermercadista do mundo”, comenta João
Morais e Castro, Diretor Geral da Delta Cafés no Brasil.
Mais de 50 anos de amor e dedicação ao café
Na figura do Comendador Rui Nabeiro, a Delta Cafés há mais de 50 anos transporta a
magia proveniente da terra para os lares do mundo inteiro. A atuação do grupo é direta
em oito países como Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Angola, Suíça e China.
Aqui no Brasil as atividades começaram em 2012, juntamente com o lançamento da
marca Delta Q, quando trouxe alta qualidade e inovação com máquinas de café expresso
em cápsulas. As características da Delta reforçam a exclusividade de seus produtos e
levam à mesa dos brasileiros a paixão pelo café.
Sobre a APAS Show 2018
Reconhecida mundialmente como a maior Feira supermercadista da atualidade, a
APAS Show reúne toda a cadeia supermercadista do Brasil e do exterior em um evento
totalmente segmentado, com expositores de diversos países.
APAS Show 2018
Estande Delta Cafés – 439 - Pavilhão Branco
Quando: 07 a 10 de maio, das 14h às 22h
Onde: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo
www.deltacafes.com
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