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Festicket integra Multibanco nas suas opções
de pagamento
A Festicket, a maior plataforma para descobrir e reservar experiências em festivais, acaba hoje

de anunciar a integração do sistema de pagamentos português Multibanco.

A Festicket agrega uma comunidade de mais de 2,5 milhões de fãs de festivais que reserva

bilhetes, alojamentos e transportes no seu website. Para este processo de reserva, o site acaba de

acrescentar à sua lista de opções de pagamento o Multibanco. Entre as opções anteriormente

disponibilizadas encontram-se os cartões de crédito, a Apple, o Android Pay, a PayPal, o Sofort

(Alemanha) e a Ideal (Holanda).

O Multibanco permite aos clientes portugueses efetuar pagamentos online ou através de um

Caixa Automático. O sistema não está dependente de cartões de crédito, é muito comum em

Portugal e é compatível com todos os maiores bancos.

O desenvolvimento desta funcionalidade específica para o mercado nacional justifica-se pelo

facto de colaborar com a grande maioria dos festivais em Portugal e demonstra que a Festicket

acredita no potencial de crescimento da comunidade portuguesa de amantes de festivais.

O site da Festicket inclui informações sobre mais de 1200 festivais espalhados por todo o

mundo. Entre estes encontram-se os maiores festivais portugueses, tais como o NOS Alive,

Super Bock Super Rock, MEO Sudoeste, NOS Primavera Sound ou o Neopop, bem como os

maiores nomes globais, tais como o Mad Cool, Rock in Rio Brasil, Rototom, Barcelona Beach

Festival, Sziget ou Coachella.
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SOBRE FESTICKET

Festicket is the world's largest portal for discovering and booking festival experiences.

Festicket provides fans of live music with a unique, hassle-free, and money-saving service to discover and book
tickets & packages for their next festival trip. Working closely with festival partners and suppliers, Festicket
packages festival tickets with accommodation, travel, and add-ons to ensure that festival-goers’ next live music
experience is as simple and enjoyable as possible.

Founded in 2013 by Zack Sabban, Jonathan Younes and Jerome Elfassy, Festicket has quickly grown to be the
leading music festival platform with over 1200 music festivals on offer, and a growing community of 2.5m+
festival-goers.

Recently ranked as the UK’s 21st fastest-growing technology company by the Sunday Times Tech Track 100,
Festicket has seen an annualized sales rise of +224% since 2015 and is on course for another record year in
2018. Festicket has offices in London (HQ), Amsterdam, Berlin, Porto and San Francisco.

Frederico Camara, Diretor Comercial da Península Ibérica e da América Latina na Festicket,

comenta: “Estamos contentes por poder proporcionar uma maior facilidade de pagamento de

bilhetes e viagens aos fãs portugueses. Para a grande maioria, o Multibanco é o método de

pagamento preferencial, sobretudo para a faixa etária mais jovem, que nem sempre tem ou quer

ter cartão de crédito. Achamos que há um festival para cada um de nós. Com esta

implementação, mais pessoas vão poder reservar a sua viagem de sonho para um festival.”
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