
   

1/3 

MB WAY VAI AOS FESTIVAIS DE VERÃO 

 

Lisboa, 5 de julho de 2018 – Este verão, a SIBS incorpora o verdadeiro espírito 

festivaleiro através da presença do MB WAY em diferentes festivais, oferecendo 

assim, aos utilizadores, a oportunidade de aproveitar ao máximo cada um dos 

eventos, sem necessidade de levar a carteira, dinheiro ou cartões. Apenas o 

telemóvel!  

 

Terminada a sua participação no Rock in Rio Lisboa, onde proporcionou uma 

experiência cashless aos seus utilizadores, o MB WAY tem já marcada na agenda a 

sua presença nos seguintes festivais: 

 MUSA Cascais (5, 6 e 7 de julho – Cascais) 

 Super Bock Super Rock (19, 20 e 21 de julho – Lisboa) 

 Sol da Caparica (16, 17, 18 e 19 de agosto – Costa de Caparica) 

 LISB-ON (31 de agosto, 1 e 2 de setembro – Lisboa) 

 COMIC CON (6, 7, 8 e 9 de setembro – Oeiras) 

 

A associação do MB WAY a eventos culturais e de lazer, onde a descontração e 

diversão são ingredientes, tem um objetivo: que os visitantes aproveitem o programa 

e se preocupem com o que mais importa, a música e o entretenimento. 

 

E basta levarem o telemóvel para pagarem as suas compras em cada um destes 

festivais. Os comerciantes aderentes, identificados com sinalética própria, têm 

terminais MULTIBANCO que permitem fazer a compra com a opção “Pagar com MB 

WAY” da app, que lê o QR Code no visor do terminal. No caso do Super Bock Super 

Rock, o MB WAY pode ser usado no seu Beer Point localizado na Altice Arena, um 

bar automático onde os visitantes podem tirar a própria cerveja e pagar apenas com 

o telemóvel. 

   

Para quem ainda não aderiu ao MB WAY, haverá sempre a possibilidade de o fazer 

nos vários recintos, com a ajuda de assistentes disponíveis nos pontos de venda e 
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nos Caixas Automáticos MULTIBANCO. E por cada compra, os utilizadores do MB 

WAY ainda terão uma oferta. No caso do festival MUSA Cascais, recebem uma 

cerveja na compra de três cervejas com MB WAY. 

  

“Estes festivais são muito focados no entretenimento e nas experiências; é 

precisamente aí que nos queremos posicionar. Quem quer perder tempo em filas em 

vez de assistir a um concerto? O MB WAY já esteve presente nas últimas edições do 

Rock in Rio e do Lisb-On e a experiência mostra-nos que a app, nestes contextos, 

simplifica ainda mais as vidas dos utilizadores que, assim, aproveitam mais o tempo 

passado dentro do recinto.”, afirma Maria Antónia Saldanha, Diretora de Marca e 

Comunicação da SIBS. 

 

Prova do sucesso e da mais-valia do MB WAY no contexto da música e do 

entretenimento, reflete-se nas diversas distinções que o serviço tem recebido: 

recentemente o projeto MB WAY Beer Point foi considerado o melhor a concurso na 

categoria Suporte Alternativo / Inovação nos Prémios M&P Criatividade, também foi 

distinguido pelos Prémios Design na categoria “Best Use of Tecnology”. Já nos Iberian 

Festival Awards, o MB WAY ganhou o prémio da categoria “Best Use of Tecnology”, 

resultante da parceria desenvolvida com a Best-ID, relativa à edição de 2017 do Lisb-

On, o festival 100% cashless graças à utilização do MB WAY como forma de 

carregamento das pulseiras que permitem as compras no recinto. 

 

Atualmente, a aplicação MB WAY conta com mais de 760.000 utilizadores, que 

efetuam cerca de 1,6 milhões de operações por mês.  

  

Saiba mais em mbway.pt 

 

 

 

 

 

http://mbway.pt/
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Sobre a SIBS: 
Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza a mais de 300 milhões de utilizadores os mais 

modernos, fiáveis e seguros serviços financeiros, designadamente na área dos pagamentos. Referência em 

Business Process Outsourcing e na produção e personalização de cartões, é um dos maiores processadores de 

pagamentos da Europa e África, transacionando anualmente três mil milhões de operações financeiras com um 

valor superior a 4.5 mil milhões de euros. Entre as marcas mais reconhecidas pelos consumidores estão o 

MULTIBANCO, o MB WAY e o MB NET. Com estes serviços, é possível pagar compras nas lojas físicas ou online, 

com cartão ou smartphone, fazer transferências, pagar a conta da água ou da luz, consultar o saldo, carregar o 

smartphone ou o passe dos transportes e, claro, levantar dinheiro. Com uma história de sucesso pautada pela 

inovação e eficiência, a SIBS mantém-se focada no seu crescimento e na prestação de serviços que facilitem o 

dia-a-dia das pessoas e empresas. 

 


