Comunicado de Imprensa

TVCABO considerada a melhor internet de Moçambique
Confiança na marca renovada com o segundo PMR DIAMOND AWARD
A TVCABO recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a mais alta distinção dos PMR awards: o
Diamond Award, pelos seus serviços de internet.
Os PMR awards são uma distinção reconhecida em Moçambique e premeiam, anualmente, as
melhores marcas a actuar no mercado. A TVCABO conquista um dos awards pelo quarto ano
consecutivo, o que demonstra um esforço contínuo em prol da evolução e crescimento da
marca e dos seus serviços.
Com o segundo Diamond Award consecutivo, a TVCABO corresponde à responsabilidade desta
distinção e prova a sua capacidade de resposta ao compromisso de um esforço contínuo, para
oferecer aos seus clientes um serviço inovador, com qualidade e confiança.
Este reconhecimento é, para além de uma fonte de motivação para toda a equipa, uma
recompensa pela aposta constante na procura e desenvolvimento de novos produtos, bem
como um estímulo para uma evolução constante.
A TVCABO pretende continuar a apostar e a investir em Moçambique, apresentando serviços
inovadores e exclusivos, de forma a servir cada vez melhor os moçambicanos, apresentando
como vantagens uma factura única e preços competitivos.
Apostando na procura constante pela inovação e satisfação das necessidades dos seus clientes,
a TVCABO é o único operador triple-play, sendo o primeiro operador a oferecer o serviço VIV
– Internet, Televisão e Telefone - num só pacote de serviços. A campanha contou com a
presença da cantora Neyma como embaixadora da marca.

Sobre a TVCABO.
Único operador triple play de TV+NET+VOZ do país que aposta em tecnologias e infraestruturas inovadoras para fornecer serviços multimédia, internet de banda larga e televisão
por cabo em fibra óptica. Presente em Maputo, Beira, Tete, Pemba e Nampula, disponibiliza
mais de 200 canais de informação e entretenimento e uma velocidade de navegação de
internet até aos 20 Mbps.
Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.mz
21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz

