Comunicado de Imprensa

Maputo, 19 de Fevereiro de 2014 – A revista VIVA! da TVCABO apresentou-se aos seus
leitores na edição de Fevereiro cheia de novidades. Para além do logótipo
redesenhado com o intuito de se tornar mais actual e trendy, foram ainda introduzidas
várias mudanças ao nível do grafismo para conceder mais vida, cor e ritmo à sua
revista.
Com mais de uma década de existência desde a primeira edição, a TVCABO considerou
ser o momento adequado para apresentar novamente um layout mais arrojado, mais
jovial e introduzir várias configurações diferentes ao longo da revista, tornando a
leitura mais dinâmica e apelativa. Esta evolução tem também o propósito de alinhar a
imagem da revista com a nova imagem do Canal 1.
Esta mudança pretende dar uma imagem mais actual à revista, mantendo-se a linha
editorial e a qualidade dos conteúdos. Deriva de uma necessidade de evolução estética
da revista e de torna-la ainda mais apelativa aos olhos dos leitores, oferecendo-lhes
dinamismo para que a continuem a ler com o entusiasmo e a dedicação de sempre.
A VIVA! é a revista mensal gratuita da TVCABO onde são divulgados os destaques de
programação dos canais, além de conteúdos de entretenimento e de carácter
educativo, cultural, social e informativo. A VIVA! tem uma tiragem mensal de 22.500
exemplares, dos quais 5.000 são distribuídos juntamente com o Jornal Sol do Índico.

Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET 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

