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A Marca
A H2 Unique é uma Água captada em pleno glaciar na zona mais recôndita da Gronelândia, com
propriedades únicas e da mais extrema pureza e raridade. Para além disso a imagem única da garrafa
permite revelar o seu interior de forma personalizada a cada um que a adquira.
Fazendo de cada garrafa um objeto único e intransmissível.
A H2 Unique faz captação, enchimento e embalamento de água para consumo humano.
É detentora de uma vasta gama de produtos, onde se destacam as linhas de águas lisas, carbonatadas,
aromatizadas e com fruta orientadas para o mercado interno e externo e a linha Premium destina-se em
grande parte ao mercado externo, partindo da premissa de valores ambientais e socialmente sustentáveis.

WEBSITE

Conceito
A gama de artigos divide-se nas seguintes linhas: água lisa, água carbonatada, água aromatizada, água com fruta e a linha de
água premium.
O enfoque é a água premium, que se carateriza por ser uma água de constituição físico-química benéfica para a saúde pela
presença de sílica e adição de ouro.
A sua captação é efetuada num glaciar na Gronelândia, mediante as quotas estabelecidas para o efeito em zona protegida,
com recurso ao depósito de água do degelo do próprio glaciar, sem recurso a processos intrusivos que possam danificar a
estrutura do glaciar. É transportada para a sede da empresa, em Portugal, em recipientes hermeticamente selados, sendo
posteriormente embalada numa garrafa de cristal ergonómica e capsula de diamante, com a possibilidade de ser
personalizada ao gosto do consumidor. Tornando-a assim numa garrafa destinta, que após o seu uso poderá ser utilizada para
outras finalidades como por exemplo decoração.
A empresa tem como principal fator chave de sucesso a exclusividade da sua água de luxo, visto ser um produto benéfico para
a saúde pelos seus componentes, mas também pelas características da embalagem e com possibilidade de personalização da
mesma, podendo ser reutilizada para decoração ou outros fins.
A H2Unique não tem como objetivo ser mais uma água, mas sim “A Água” de referência no mercado, para que quando o
consumidor pensar numa água premium a primeira imagem que se forme seja H2Unique.

