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Event Genius by Festicket celebra contrato de
vários anos com Afro Nation Portugal

O negócio irá permitir ao festival tirar partido do completo portfólio de
serviços da Event Genius by Festicket, incluindo a venda de bilhetes,
viagens e alojamento, cashless e controlo de acessos

A Festicket celebrou um contrato de bilheteira primária por vários anos com a Afro Nation

Portugal, tendo início em 2020. 
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O festival, nomeado para Melhor Novo Festival nos European Festival Awards é um de vários a

assinar um acordo e a tirar partido do conjunto de produtos disponibilizados pela Event Genius

by Festicket, no seguimento da aquisição da empresa e da sua plataforma de bilhetes - Ticket

Arena - pela Festicket, em agosto de 2019. 

Depois de uma estreia de grande sucesso em 2019, em que os bilhetes esgotaram rapidamente,

a edição de 2020 do festival voltará em julho às praias de Portimão, no Algarve, para

comemorar um fim de semana de afro beats, hip-hop, rnb, dancehall e bashment. Este ano os

fãs vão poder descobrir e reservar os bilhetes através das bilheteiras dos websites da Festicket,

Ticket Arena e Afro Nation, e beneficiar de uma grande variedade de opções de viagem, de

controlo de acesso e de pagamentos cashless no local, todos estes serviços disponibilizados pelo

mesmo fornecedor.

Além disso, vão também poder tirar partido das duas novas funcionalidades recentemente

disponibilizadas pela Festicket, sendo uma destas o Plano de Pagamento, que lhes permite

pagar o montante da reserva em mensalidades, e o Pay with Friends, através do qual a reserva é

efetuada por um membro de um grupo, mas o montante total da reserva é dividido pelos

membros do mesmo. Depois de efetuada a reserva, é enviada uma mensagem a todos os

membros do grupo, com pormenores sobre o pagamento que devem efetuar. 

https://www.eventgenius.co.uk/
https://www.ticketarena.co.uk/


O Diretor Comercial da Festicket, Yonas Blay, comenta que: “Temos todo o prazer de fazer

parte do percurso do Afro Nation. Depois de um primeiro ano fenomenal, estamos certos de

que a oferta da Event Genius by Festicket pode contribuir para o crescimento do festival e

estamos entusiasmados por ver todos os produtos a serem utilizados em conjunto.” 

O Diretor do Afro Nation, Jason Jennings afirma ainda que: “Com este contrato estamos a

colocar a nossa confiança na equipa e na plataforma da Event Genius by Festicket. É ótimo

podermos fazer uma parceria com um fornecedor que oferece bilheteira, transporte,

alojamento, pagamentos cashless, controlo de acesso e muito mais. Estamos confiantes de que

esta é a forma mais eficaz de proporcionar aos fãs a melhor experiência de festival possível; a

plataforma da Event Genius by Festicket tem tudo o que precisamos.”

Contato com a mídia

Para mais informações ou fotografia, entre em contato com o seguinte:

Alex Ogilvie

alex.ogilvie@festicket.com

Acerca Da Festicket

 

A Festicket é a maior plataforma mundial para descobrir e reservar viagens para festivais. 

A colaborar com mais de 2000 organizadores de festivais, incluindo Coachella, Tomorrowland e

Reading & Leeds a Festicket oferece aos fãs viagens a festivais por todo o mundo, onde podem

encontrar bilhetes, alojamento, transportes e extras. 

 

O site atende a uma comunidade em crescimento de mais de 2,5 milhões de festivaleiros, com

as mais recentes notícias, cartazes e novidades do mundo dos festivais, bem como com a

ferramenta Festival Finder e o Guia de Festivais, que lhes permite descobrir novos eventos. 

 

Fundada em 2012 por Zack Sabban e Jonathan Younes, a empresa conta com o apoio de alguns

dos investidores de maior renome da Europa, incluindo: Beringea, Edge, Lepe Partners,

ProFounders, InMotion Venture e muitos mais. 

 

http://www.festicket.com/


SOBRE FESTICKET

Festicket is the world's largest platform 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), San Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto and Nantes.

A Festicket foi categorizada pelo Sunday Times Tech Track 100 como a 21.º empresa de

tecnologia do Reino Unido com maior crescimento em 2018 e é um membro da Tech Nation

Future Fifty. Para além da sua sede em Londres, a Festicket tem também escritórios no Porto e

em São Francisco, Amesterdão, Berlim e Nantes.

Festicket

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_festicket
http://news.festicket.com/
http://news.festicket.com/



