Comunicado de Imprensa

TVCABO com nova campanha
A campanha Member Get Member oferece descontos e muitos outros prémios até
ao final do ano.
Maputo, 11 de Outubro de 2012 - A Campanha da TVCABO Member Get Member ou
Traz um Amigo promete oferecer descontos e muitos outros prémios aos actuais
clientes e aos novos aderentes e, assim, fomentar uma relação mais personalizada com
os mesmos.
A campanha, em vigor até ao final do ano, pretende juntar vários amigos, ou seja, os
clientes que recomendarem um contacto, ou um amigo, recebem um desconto de 10%
sobre a mensalidade angariada, e, por sua vez, o novo cliente recebe um prémio
TVCABO.
“Pretendemos sempre o melhor para os nossos clientes. Além do melhor serviço do
mercado, também trabalhamos para proporcionar a melhor satisfação, as melhores
campanhas e os melhores prémios. Cada campanha é centrada na satisfação dos
nossos clientes e na promoção de uma relação de cada vez maior confiança e
proximidade”, refere Fernando Azevedo, Director Geral da TVCABO.
Esta campanha abrange actuais e novos clientes, trazendo benefícios para ambos e
reforçando a estratégia da operadora de proximidade ao cliente, através da oferta de
um serviço cada vez mais diversificado.
Condições da Campanha
Os clientes da TVCABO que recomendarem um contacto, ou amigo, e se este se tornar
cliente, recebem um desconto de 10% do valor dos serviços contratados pelo amigo,
num máximo de 6 amigos por mês. O novo cliente TVCABO além de usufruir das
campanhas em vigor, em pacotes de TV, Internet ou Duplo, no momento da adesão,
receberá ainda um Brinde TVCABO.
Para aderir à campanha, deverá disponibilizar os contactos do amigo através do Portal
do Cliente TVCABO ou em qualquer das lojas oficiais da TVCABO.
Campanha exclusiva para serviços residenciais (TV e Netcabo – Não inclui NetPro`s,
Simétricos ou 20Mb), válida até 31 de Dezembro de 2012.
Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país, a TVCABO aposta em tecnologias e infraestruturas inovadoras para fornecer serviços multimédia, internet de banda larga e
televisão por cabo em fibra óptica. A TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200
canais de informação e entretenimento e uma velocidade de navegação de Internet
até 20 Mbps.
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