Comunicado de Imprensa

TVCABO desfila no Mozambique Fashion Week 2013
Marca apoia o evento e associa-se à moda com a criação de um Espaço Lounge
dedicado a todos os convidados e aproveita a ocasião para apresentar o seu novo
serviço Hotspot
Maputo, 27 de Novembro de 2013 – A TVCABO – marca de referência e único operador
de televisão e Internet em Moçambique – vai marcar presença na IX Edição do
Mozambique Fashion Week (MFW), que decorre de 28 de Novembro a 8 de Dezembro
em Maputo.

Para aumentar a sua notoriedade e aproveitando um evento de grande prestígio, a
TVCABO vai instalar um espaço lounge com serviço de cocktail para os convidados, que
estará aberto todos os dias. Está prometida muita animação e bebidas originais, bem à
medida da TVCABO.

No dia 5 de Dezembro terá lugar o desfile e a festa da TVCABO que promete trazer muita
magia e muito glamour às passerelles do Mozambique Fashion Week 2013. O desfile terá
lugar, na Sede da TVCABO, a partir das 21 horas e será seguido de uma After Party no
espaço da Fortaleza de Maputo com a actuação das Dj’s femininas Sam Divine, Abigail
Bailey e LADY K.

Em paralelo com estas e outras actividades, a TVCABO vai aproveitar ainda para lançar
durante este evento o seu HotSpot, um serviço fácil, simples e seguro que oferece uma
ampla cobertura, bem como rapidez e estabilidade de internet, favorecendo a mobilidade
dos seus utilizadores. Estarão disponíveis três vouchers de diferentes capacidades com a
validade de 60 dias: 200MB no valor de 100 MT, 500MB no valor de 220 MT e 1GB no
valor de 400 MT.
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“Como marca de referência em Moçambique, a TVCABO não poderia ficar de fora de um
evento com a magnitude do Mozambique Fashion Week. Esta é uma oportunidade para
activar e promover a marca TVCABO, desencadeando sinergias com o público presente
através de diversas acções promocionais e divulgando novos e modernos serviços”,
refere Fernando Azevedo, Director Geral, da TVCABO.

Os desfiles iniciam-se no dia 29 de Novembro e este ano contarão com a presença de
marcas que se querem apresentar a Moçambique e dar a conhecer o que de melhor têm
para oferecer em design de moda. São vários os estilistas nacionais e internacionais
convidados a apresentarem as suas colecções e a revelar as novas tendências para os
próximos anos.

O evento contará também com um concurso destinado a Escolas e Universidades de
Maputo, na tentativa de se encontrar novos talentos na área da moda. A organização
desafia ainda os músicos e dj’s moçambicanos a criarem “beats” originais para a semana
da moda através da realização da terceira edição do MFW Mozambeat.

A ligação ao Mozambique Fashion Week é uma oportunidade para a TVCABO reforçar a
sua notoriedade e comunicar com parceiros e clientes. O apoio a este emblemático
evento revela também uma identificação da marca com o mundo da moda, partilhando
valores comuns de modernidade e inovação.
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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, contactar: 21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz

Para mais informações, por favor contactar:
José Macamo | josemacamo@youngnetworkmz.com

