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Clubbing TV en Event Genius live streaming
dienst Festicket Live kondigen bijzondere
samenwerking aan.

De samenwerking brengt Clubbing TV’s uitgebreide ervaring in het filmen in clubs en op

festivals samen met het ticketing platform en marketing bereik van Event Genius, en maakt

van Festicket Live een volledige begin tot eind service voor live streaming. 

Event Genius en muziek & lifestyle kanaal Clubbing TV hebben hun samenwerking rondom de

ontwikkeling van het online streaming platform Festicket Live afgelopen weekend

aangekondigd. De nieuwe samenwerking combineert de ervaring van Clubbing TV in het

opnemen en live streamen van festivals en club nachten via clubbing.live met ticketing en

marketing voor evenementen. 
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http://news.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/


Het afgelopen jaar heeft een bijzondere opkomst in live streaming gezien door nationale

lockdowns en de afwezigheid van live evenementen. Terwijl organisatoren zich inzetten om de

komende maanden weer bezoekers te verwelkomen, is er een steeds grotere kans dat dit met

een verkleinde capaciteit zal moeten plaats vinden. 

Clubbing TV is al meer dan tien jaar lang koploper in live streaming en werkte samen met

events als Tomorrowland, Kappa FuturFestival, Winter Music Conference Miami, Amsterdam

Dance Event, Rampage, We are FSTVL, Amnesia Ibiza, en andere superclubs op Ibiza om

hoogwaardige livestreams naar de woonkamer van miljoenen mensen wereldwijd te brengen.

De indrukwekkende groei heeft geleid tot een volwaardige televisiezender (kabel, sateliet, DTT,

IPTV) in meer dan 50 landen wereldwijd en 100 miljoen huishoudens, en elke stream op het

clubbing.live platform kan naar het kanaal worden doorgezet. 

Door de samenwerking met Clubbing TV en Event Genius kunnen organisatoren en artiesten

nu een productie van wereldklasse - voor digitale panels, workshops, dj-sets of complete festival

producties - neerzetten, een internationale community bereiken en de ticketinkomsten

vergroten. Streams kunnen een optionele paywall krijgen, met paswoord beveiligd en gelinkt

aan het IP adres van bezoekers om onderlinge verspreiding te voorkomen.



OVER 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,
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

“We verheugen ons enorm op het begin van deze nieuwe samenwerking met Event Genius &

Festicket voor ticketed live streams,” liet Stephane Schweitzer weten, CEO en oprichter van

Clubbing TV. “Het is een logische ontwikkeling voor Clubbing TV en ons live streaming

platform clubbing.live om festivals, clubs en organisatoren een kant-en-klare oplossing te

bieden om fans te bereiken en entertainment naar fans overal ter wereld te brengen, vooral

tijdens een pandemie met reisvoorwaarden en verkleinde capaciteit voor evenementen. Met

Event Genius, Festicket, Clubbing TV & Clubbing.live samen kunnen event organisatoren zich

volledig op hun artistieke werk en marketing campagnes richten, wetende dat ze volledig

worden gedekt door professionals in ticketing, TV uitzendingen & live streaming.”

Na aankondiging van de samenwerking zei Luis Sousa, Marketing Director bij Festicket en

Event Genius: “Na het aanvankelijke succes van Festicket Live voelde het als een natuurlijke

stap om samen te gaan werken met een van de grootste spelers in live streaming en het leveren

van live stream productie op locatie door Clubbing TV. Hun immense ervaring met de grootste

muziekmerken spreekt voor zich en door dit te combineren met ons wereldwijde

marketingbereik en de ticketfunctionaliteit geloven we dat we een bijzonder product voor onze

event industrie kunnen bieden.”
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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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