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Rolling Loud 2020: o grande festival de hip-hop
chega a Portugal com parceria da Event Genius
by Festicket
O festival anunciou que vai fazer a sua estreia na Europa em julho com a Event
Genius by Festicket, que fornecerá bilhetes, viagens, controlo de acesso e serviços
cashless.
Londres, Reino Unido - ** Janeiro de 2020 O Rolling Loud, o maior festival de hip-hop do
mundo, acaba de revelar que este verão, pela primeira vez, se encontra a caminho da Europa e
que será parceiro da Event Genius by Festicket, usufruindo deste modo do seu novo serviço
completo de uma ponta a outra.
Os fãs vão poder usufruir das vantagens de descobrir e de efetuar reservas através dos sites da
Festicket, da Ticket Arena e do Rolling Loud, de uma grande variedade de pacotes de viagem,
controlo de acesso e pagamentos cashless no local, todos estes proporcionados por um único
fornecedor. É esperado que fãs de toda a Europa e mais além façam uma “peregrinação” até
Portimão para assistir ao espetáculo.
A grande variedade de pacotes fornecidos pela Festicket faz com que os fãs consigam comprar
tudo o que necessitam em apenas uma loja online, com bilhetes para o festival, opções de
alojamento e transportes tudo numa só plataforma.

Rolling Loud co-founders Matt-Zingler & Tariq Cherif (credit: Rolling Loud @snap_ll)
Tariq Cherif e Matt Zingler, Cofundadores do Rolling Loud, afirmaram o seguinte sobre a
expansão europeia: "depois de 5 anos a construir o nosso público nos EUA, estava na altura de
trazer a festa para os nossos amigos na Europa. Portugal e as suas magníficas praias são o sítio
perfeito para começar a nossa invasão europeia.”
O CSO da Festicket (Chief Supply Chain Officer - Diretor Executivo de Rede de Fornecimento) e
fundador da Event Genius, Reshad Hossenally, declarou: “A reação a este anúncio por parte dos
fãs de hip-hop, por toda a Europa, tem sido deveras incrível e estamos especialmente
entusiasmados por podermos contribuir para que a transição dos EUA para a Europa dos
nossos parceiros corra da melhor forma possível. Hoje em dia, o nosso conjunto de produtos é
tão completo, que nos permite fornecer um excelente serviço em todas as fases do ciclo do
evento e facilita realmente todo o processo para os nossos clientes.”

ABOUT 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.

Festicket

