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Serviço de live-streaming Event
Genius/Festicket Live faz parceria com Clubbing
TV

A parceria tem como objetivo associar a vasta experiência de produção da

Clubbing TV com a plataforma de bilheteira e alcance comercial da Event

Genius, transformando a Festicket Live num serviço verdadeiramente integral,

de uma ponta à outra. 

A Event Genius acaba de celebrar uma parceria com o canal televisivo de música Clubbing TV

com vista a desenvolver a sua plataforma de streaming online Festicket Live.

A nova parceria tem como objetivo associar a vasta experiência de produção e de live streaming

do clubbing.live com a plataforma de bilheteira e alcance comercial da Event Genius.

⏲

http://news.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/
https://www.clubbingtv.com/


No ano passado observou-se um significativo aumento na utilização do live streaming devido

aos confinamentos e à ausência de eventos ao vivo. Sendo que, pelo menos a curto prazo, os

eventos futuros provavelmente terão de continuar a funcionar a uma capacidade reduzida, a

Event Genius prevê que o live streaming continuará a ser utilizado para interagir com os fãs e

gerar receitas adicionais. 

Nos últimos dez anos, a Clubbing TV tem liderado o mercado do live streaming, tendo

colaborado com eventos como o Tomorrowland, Kappa FuturFestival, Winter Music Conference

Miami, Amsterdam Dance Event, Rampage, We are FSTVL, Amnesia Ibiza e com outras

grandes discotecas de Ibiza transmitindo live streams de alta qualidade a milhões de pessoas

por todo o mundo. 

O seu crescimento impressionante fez com que a Clubbing TV fosse transmitida na televisão

(cabo, satélite, DTT, IPTV) em 50 países e nas casas de 100 milhões de fãs e qualquer

transmissão do clubbing.live pode, potencialmente, ser transmitida no seu canal televisivo

principal.



A parceria com a Clubbing TV permitirá à Event Genius oferecer a promotores e artistas

produção de renome mundial no seu live stream – quer este se trate de um painel digital, de

uma workshop, de um DJ set ou de uma produção do género da de um festival –  bem como um

alcance comercial a nível global e uma bilheteira virtual. Os promotores e artistas terão a opção

de bloquear as suas transmissões para poderem cobrar bilhete, atribuindo aos compradores

uma palavra-passe que se associa ao IP e que evita a partilha.

“Estamos muito contentes com esta nova colaboração com a Event Genius e a Festicket, que nos

permitirá fazer transmissões ao vivo com bilheteira.” Afirmou Stephane Schweitzer, CEO e

Fundadora da Clubbing TV.  “Podermos oferecer a festivais, discotecas e promotores uma

solução integral de alcance de fãs e entretenimento em qualquer parte do mundo, sobretudo

durante a pandemia, enquanto as deslocações são limitadas e o número de pessoas nos eventos

é reduzido, é uma evolução que faz todo o sentido para a Clubbing TV e para a plataforma de

live streaming www.clubbing.live. Com união da Event Genius, Festicket, Clubbing TV e

clubbing.live, os organizadores de eventos poder-se-ão focar completamente no seu trabalho

artístico e campanhas de marketing, sabendo que as suas necessidades relacionadas com a

bilheteira, transmissões televisivas e live streaming serão atendidas por profissionais de

confiança.” 

Ao anunciar a parceria, Luís Sousa, Diretor de Marketing da Festicket e da Event

Genius, comentou: “Depois do sucesso inicial alcançado com a Festicket Live, formar parceria

com um dos maiores provedores de live streaming da Clubbing TV para oferecer produção e

transmissão em live streams pareceu-nos uma decisão lógica. É bem clara a vasta experiência

que a Clubbing TV tem em transmitir live streams de renome mundial para algumas das

maiores marcas musicais e estamos certos que quando associamos isso ao nosso alcance

comercial global e bilheteira virtual o resultado será um excelente produto que contribui em

muito para a indústria.”

ACERCA DA CLUBBING TV

http://www.clubbing.live/


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,

A Clubbing TV é o primeiro canal televisivo dedicado aos DJs e à cultura da música eletrónica.

O canal oferece os melhores eventos ao vivo, DJ sets, programas dedicados ao estilo de vida,

videoclipes, notícias sobre festas nas melhores discotecas, entrevistas com os mais famosos DJs

e produtores e ainda espetáculos, festivais e concertos exclusivos que refletem todo o panorama

internacional da música de dança. De Ibiza a Amesterdão, Miami ao Mumbai, passando por

Paris, a partir das mais pequenas discotecas underground de Londres ou Tóquio e até aos

enormes festivais como o Tomorrowland ou o Ultra Music Festival, a Clubbing TV representa

todos os estilos e essências de música eletrónica e leva a festa até si!

Sendo parceira oficial de alguns dos maiores festivais de música eletrónica, a programação da

Clubbing TV conta com a transmissão de eventos tais como o mediático Amsterdam Dance

Event, a Miami Winter Music Conference, a International Music Summit em Ibiza, o Time

Warp, o Tomorrowland, o Exit Festival, as maiores discotecas de Ibiza e muito mais festas e

eventos impressionantes. 

O Clubbing.live é uma plataforma de live-streaming concebida pela equipa da Clubbing TV

tanto para fãs como para artistas. Gratuito, de utilização fácil e interativo, o Clubbing.live

permite que os fãs assistam a vários DJ sets, performances ao vivo, talk-shows e experiências

virtuais 3D todos os dias. O chat interativo do Clubbing.live permite que utilizadores de todo o

mundo conversem e enviem mensagens áudio e gifs animados entre si durante todos os

espetáculos ao vivo, recriando desta forma uma experiência participativa.

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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