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Nova identidade sonora da Puzzle, vence na categoria de Sound Design nos
Prémios Design M&P 2018

Lisboa, 14 de março de 2019
A Puzzle, marca de créditos do Banco BNI Europa, acaba de ver a sua identidade sonora distinguida
nos Prémios Design M&P 2018, vencendo na categoria de Sound Design.
Este trabalho, desenvolvido em conjunto com a agência digital dJomba*, vem reconhecer a forma
diferenciadora e disruptiva com que a Puzzle se apresenta no mundo das marcas financeiras – uma
marca que valoriza as ideias, a criatividade e que gosta de fazer diferente.
A melodia foi criada de forma inovadora, sendo gerada diretamente a partir da identidade visual da
marca.
A cada cor das peças que formam o logotipo Puzzle foi atribuída uma nota musical. E a melodia nasce
precisamente da construção do logo. Resultado? Uma identidade sonora única, reconhecível e com
capacidade para reforçar a presença da marca em qualquer tipo de ambiente.
“Este é mais um exemplo da importância que damos à construção da personalidade da Puzzle. Uma
marca inovadora não apenas nas soluções financeiras que oferece, mas também na forma como
comunica e se relaciona em todos os canais”, afirma Gonçalo Santos, Diretor de Crédito Online do

Banco BNI Europa.
Para José Castelo, diretor criativo dJomba*, “este prémio tem um significado especial, porque
demonstra o poder das ideias e dá reconhecimento a uma marca que acredita nelas”.
Todo o conceito pode ser explorado no link https://youtu.be/TaDUbsS2yvs

PUZZLE: Créditos que encaixam contigo
A PUZZLE, marca do Banco BNI Europa, é uma plataforma de crédito totalmente online, atualmente focada
no crédito ao consumo e que nasceu para agilizar e revolucionar a forma como se concede crédito em
Portugal.

O Crédito Pessoal Puzzle, com diferentes prazos de pagamento, pretende ser uma resposta rápida a
pequenas necessidades de crédito, que podem ser satisfeitas de forma desburocratizada, simples e rápida.
Em apenas alguns minutos o processo de concessão do crédito poderá ser concluído pelo cliente,
permitindo que, num prazo até 24 horas após a aprovação do mesmo, o cliente tenha o dinheiro na conta
à ordem do seu Banco habitual. Assente numa tecnologia de vanguarda, qualquer processo é 100% online,
confidencial, responsável e seguro.

Com a PUZZLE, a partir de agora obter um crédito é rápido e simples.
É por isso, e por outras razões, que os nossos créditos encaixam contigo.
Site: https://www.puzzle.pt/pt/
Para mais informações:
www.bnieuropa.pt
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