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A Dim&Canzian colocou no ar 
a nova campanha criada para a 
AES Eletropaulo. Desta vez, a 
ação divulga o lançamento do 
novo site da companhia de 
energia, que agora está mais 
prático e fácil de navegar. Com 
o conceito "Mais fácil de usar 
pra você ter mais tempo de fa-
zer o que gosta ", a comunica-
ção mostra ao consumidor, de 
uma maneira inusitada, que a 
mudança na página da AES Ele-
tropaulo traz mais benefícios 
para as suas vidas e menos tem-
po perdido em frente ao com-
putador. 

"A AES Eletropaulo tem me-
tas ousadas para sua nova agên-
cia virtual. O objetivo é incenti-
var os mais de 6 milhões de 
clientes a ter preferência por 
esse canal, por isso criamos 
uma campanha que reflete os 
anseios de pessoas das mais di-
versas classes sociais que inte-
gram nosso target", afirmou o 
sócio e Chief Creative Officer 
da Dim&Canzian, Michele Dim 
D'Ipolitto. No novo site, os 
clientes podem encontrar rapi-
damente serviços como segun-

mília e tocar um instrumento 
são alguns dos exemplos usa-
dos para mostrar que usar o no-
vo site da AES Eletropaulo ga-
rante mais tempo para se apro-
veitar melhor a vida. 

"Nosso planejamento tem o 
objetivo de fazer a campanha 
atingir um público bastante ex-
tenso com uma programação 
de mídia que abrange revistas, 
jornais, portais e sites na inter-
net", contou sócio e Chief Me-
dia Officer da Dim&Canzian, 
Marcio Canzian. • 

da via conta, religação de ener-
gia, pagamento online, atendi-
mento, além de todos os ou-
tros serviços que a empresa ofe-
rece. 

A campanha faz uso de for-
tes recursos visuais para atrair 
a atenção das pessoas. As peças 
destacam o endereço do site no 
centro da imagem, sendo que, 
ao invés do nome da empresa, 
foram colocadas imagens de 
pessoas fazendo atividades 
agradáveis em seus momentos 
de lazer. Cozinhar, curtir a fa-A ut
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