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Elite europeia de discotecas adota serviços da
Event Genius

Amnesia Ibiza, Time Warp e Love Family Park adotam plataforma de bilhetes e ponto de

venda Event Genius.

Estamos orgulhosos de anunciar que alguns dos mais aclamados e reconhecidos eventos de

discoteca, festivais e espaços culturais decidiram adotar a Event Genius como o seu parceiro

primário de bilheteira e de tecnologia de eventos. 

O lendário club de Ibiza, o Amnesia juntou-se à lista de utilizadores da Event Genius e tirará

partido das soluções de egTicketing, egMarketing e egTravel da plataforma na temporada de

eventos de 2021 e além.  

⏲

http://news.festicket.com/
http://eventgenius.live/
https://www.amnesia.es/
https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel


O Amnesia é um dos grandes espaços de dança da ilha e a sua rica história teve início em 1980.

Originalmente conhecido pelos seus eventos ao ar livre, pores do sol no terraço e pelo sempre

presente DJ Alfredo, hoje em dia, a discoteca é casa de eventos como Jamie Jones’ Paradise,

elrow, Pyramid e das infames festas de abertura e encerramento do Amnesia. 

De volta ao continente europeu, o promotor de festivais alemão Cosmopop optou também por

se juntar à Event Genius em 2021, associando algumas das suas maiores marcas à plataforma,

incluindo a Love Family Park (Alemanha) e a Time Warp (Alemanha).

 

O Cosmopop e seus respetivos eventos beneficiarão de um serviço de uma ponta a outra, que

engloba os produtos da plataforma egTicketing, egMarketing, egTravel e egAccess; vendendo

bilhetes através da Festicket, da Ticket Arena e dos seus sites de eventos oficiais, colocando as

marcas do evento em contacto com novas audiências, oferecendo pacotes de viagem únicos e

proporcionando uma experiência de controlo de acesso no local homogénea em todos os

eventos.

https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel
https://www.eventgenius.live/solutions/egaccess


SOBRE FESTICKET

ABOUT EVENT GENIUS

Event Genius is a multi-award winning end-to-end UK based ticketing and cashless POS platform servicing
events of all types across the globe. 

Festicket is the world's largest platform for discovering and booking festival trips. Founded in 2012 by Zack
Sabban and Jonathan Younes, the company is backed by a range of investors including Beringea, Edge, Lepe
Partners, ProFounders and InMotion Venture and in 2019 completed the acquisition of Event Genius, and the
associated Ticket Arena consumer website and brand.

The new joint venture creates an end-to-end platform for organisers and fans alike, providing the most complete
offering in the live entertainment industry. Through the egTicketing, egMarketing, egTravel, egAccess and egPay
solutions, the platform brings together technology and expertise including POS and cashless payment services,

Diretor Comercial da Festicket e da Event Genius, Yonas Blay afirma que “O Cosmopop e o

Amnesia são enormes organizações da comunidade de discotecas da Europa e é uma honra ter a

oportunidade de colaborar com eles. Este ano foi duro para todos os envolvidos na indústria de

eventos e quando promotores desta natureza colocam a sua fé em nós para os ajudar a voltar

aos eventos ao vivo, isso é deveras encorajador.” 

Sergi Blaya Cutillas, Gestor de Marca, Amnesia diz ainda que “Ibiza sempre reuniu uma grande

variedade de frequentadores de discotecas provindos de todo o mundo. É por isso que

precisamos de uma bilheteira que se encontre presente não só em casa, em Ibiza e em Espanha,

mas também no Reino Unido, França, Alemanha, Países Baixos, Itália e além. Ter a capacidade

de vender e promover os nossos eventos aos fãs de todo o mundo na sua língua, moeda e

método de pagamento com as soluções da Event Genius egTicketing, egTravel e egMarketing só

nos trará vantagens adicionais.”

Robin Ebinger, Diretor, Cosmopop: “Já trabalhamos com a Festicket há algum tempo tirando

partido dos seus serviços de alocação de bilhetes e de viagens, e por isso sempre confiámos na

sua capacidade de alcançar grandes resultados. Assim que a Festicket se associou à Event

Genius e nos explicou como funcionaria o seu novo produto personalizado de uma ponta a

outra que poderíamos utilizar em todos os nossos eventos e recintos para simplificar as

operações, sabíamos que a decisão certa seria avançar com a nossa relação para o nível

seguinte.” 

https://www.eventgenius.live/
http://www.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/
https://www.ticketarena.co.uk/
https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel
https://www.eventgenius.live/solutions/egaccess
https://www.eventgenius.live/solutions/egpay


ticketing, accommodation, travel & packages, marketing, data insights & analytics, access control, fan
engagement tools and more to plug a gap in the market that no other organisation has addressed to date.

Together, the company works closely with over 4000 official festival and event partners including Coachella,
Tomorrowland, BST Hyde Park, Ibiza Rocks, Motion Bristol, Amnesia Ibiza and Wales Rally GB, serving a
growing community of over 5 million customers.

Festicket was named in the FT (Financial Times) 1000 in 2019, is a Tech Nation Future Fifty member and also
made Deloitte’s Technology Fast 50 list in 2019. Alongside its London HQ, the busisness has offices in Leeds,
San Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto and Nantes.
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