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Millennium bim renovou sorrisos com o AZGO 2017
A sétima edição do “AZGO Let’s Go!” encheu o Campus Universitário da UEM

Mais de 6.000 pessoas encheram o Campus Universitário da UEM para
Viveram-se momentos de
grande animação no
Campus Universitário da
UEM no decorrer do festival

dançarem ao som dos vários artistas nacionais e internacionais que
subiram ao palco do AZGO. O festival contou com muita animação, e
juntou nomes sonantes da música, tais como, Ray Phiri, Ghorwane,
Lay Lizzy, a cantora brasileira Maria Gadú e o cabo-verdiano Boss AC.
No Festival AZGO, para além de muita música, houve ainda lugar para
colóquios entre artistas, artes plásticas e gastronomia, promovendo um
ambiente de elevado intercâmbio cultural.

Evento tem crescido
anualmente e o Millennium
bim apoia desde 2013

Esta é uma iniciativa que tem crescido anualmente e é hoje uma
referência no calendário dos eventos culturais na região da África
Austral, que o Millennium bim tem apoiado desde 2013.
Para a edição 2017 do AZGO, o Millennium bim, dotou os comerciantes
presentes com POS, o que facilitou os pagamentos de todos os que por
ali passaram. Por outro lado, o Millennium bim teve ainda um espaço
da área VIP dedicado aos seus Clientes.

O Millennium bim é o
patrocinador oficial do
Festival AZGO até 2018

Desta forma, o Millennium bim enquanto patrocinador oficial do
festival reforçou o seu contributo para o crescimento desta iniciativa
até 2018, enaltecendo o seu papel de apoio à cultura, através da
promoção da música e da arte.
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Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de crescimento do sector
bancário. No processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco está presente em todas as
províncias do país e conta hoje com uma vasta rede de balcões, mais de 300 agentes bancários e uma das
maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 1,6 milhões
de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de
África, ocupando a 56.ª posição.
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