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Millennium bcp lança nova
campanha institucional de
posicionamento “Geração
Millennium”
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MILLENNIUM BCP LANÇA CAMPANHA
INSTITUCIONAL DE POSICIONAMENTO
"GERAÇÃO MILLENNIUM"
O Millennium bcp acaba de lançar uma nova Campanha Institucional de
posicionamento onde se apresenta como um Banco de uma Geração muito
própria e única – a Geração Millennium.
Uma Geração com um estilo de vida jovem mas que não tem idade; uma Geração
de pessoas práticas, mais informadas e tecnologicamente avançadas. Uma
Geração que, agora, dispõe de uma nova App - a App Millennium.
A criatividade da campanha assenta na apresentação desta Geração Millennium e
no conjunto de comportamentos digitais tipicamente classificados como “coisas
de Millenniums”, transversais a idades e classes sociais.

O Banco de uma Geração
muito própria e única que
dispõe agora de uma nova
app – a app Millennium

É este o insight criativo e o mote da nova Campanha Institucional do Millennium.
Fazendo uso de um atributo que apenas o Millennium dispõe – o qualificativo
geracional – o Millennium aposta numa campanha de posicionamento que
apresenta, paralelamente, uma nova solução financeira, que vai muito além de
uma nova versão de App. A nova App do Millennium encerra em si uma nova
visão de fazer banca, com funcionalidades únicas e exclusivas, centradas no
Cliente e nas suas necessidades.
A Geração Millennium é a geração de todos nós – desde os menos convencionais e
mais sociais; os menos conservadores e mais conversadores; aos que fazem tudo
com o telemóvel e que nunca deixam de gostar do que é novo.
Atento, moderno e disruptivo, o Millennium bcp continua a inovar e a reinventarse.

Campanha publicitária
multimeios

Com início a 12 de Maio, a Campanha tem forte presença multimeios, como TV,
Rádio, Digital, Cinema e espaço de Sucursal, sendo de destacar a aposta na
vertente digital e em acções de branded content diferenciadoras, bem como em
iniciativas nas Redes Sociais.
Ficha Técnica
Agência Criativa – BAR Ogilvy
Produtora (filme) – Krypton; Realizador – Fred Oliveira
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