Comunicado de Imprensa

TVCABO agradece apoio de todos os Clientes
e acrescenta ao pacote base dois novos canais: Canal Q e Eurochannel

Maputo, 26 de Março de 2013 – a TVCABO - Marca de referência e único operador de televisão
e internet por cabo em Moçambique – na sequência dos últimos trabalhos desenvolvidos ao nível
dos seus serviços e melhoria de infra-estruturas técnicas, gostaria de agradecer a todos os seus
Clientes, a contínua preferência de marca e a confiança que depositam no seu trabalho diário.
“Qualidade é o nosso lema. Estamos apostados em continuar a assegurar uma maior
qualidade nos serviços que prestamos, maior qualidade de canais, maior e melhor oferta e
cada vez mais e melhores conteúdos”, refere Fernando Azevedo, Director Geral da TVCABO
Moçambique

Por estes motivos, a TVCABO prepara-se para acrescentar à sua oferta actual dois novos canais
– EUROCHANNEL e Canal Q –, reforçando fortemente a sua posição como operador com a mais
ampla gama de conteúdos televisivos que inclui, entre outros, todos os pacotes DSTV e ZAP.
O canal Q é um canal de Humor e comédia que apresenta uma vasta oferta de programas de
entretenimento ligados à cultura Pop contemporânea. E o Eurochannel é um canal de filmes e
séries variadas com destaque para o Cinema mas também para os Shows de moda e de
Concertos de música. Uma promessa de grande entretenimento para toda a família.
Saber que conta com o apoio e lealdade de todos os seus Clientes, é o que nos dá ânimo
para continuar a trabalhar e buscar por constantes formas de inovar e trazer, para o país, o
melhor do mundo ao nível das telecomunicações”, Conclui.

Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país que aposta em tecnologias e infra-estruturas
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 | 820 480 500 tvcabo@tvcabo.co.mz

