Comunicado de Imprensa

TVCABO aposta na moda Moçambicana.
Na última edição do Moçambique Fashion Week (MFW), a TVCABO marcou presença
com um passatempo único e especial “ser modelo por um dia”. Os visitantes do
MFW que passaram pelo stand da marca no recinto, eram convidados a tirar uma
fotografia, que seria posteriormente colocada na página de facebook da TVCABO. A
quem conseguisse reunir mais “gostos” a TVCABO oferecia uma sessão
fotográfica com um fotógrafo profissional.
Matilde Soca, foi a grande vencedora com 320 “gostos”. A estudante de arquitectura,
de 19 anos viveu a experiência única de ser “Modelo por um dia”. Para além da
sessão fotográfica, que decorreu no hotel Indy Village, Matilde foi maquilhada
por uma profissional e vestiu roupas do estilista moçambicano Omar Adelino
(vencedor da categoria TVCABO Challenge, no MFW 2014).
Esta foi uma experiência inesquecível para a jovem que sonha um dia poder vingar no
mundo da moda. A magnitude da produção fotográfica surpreendeu a vencedora que
ficou agora mais perto de começar uma carreira profissional.
O objectivo da TVCABO, patrocinadora oficial do MFW há cerca de 5 anos, foi criar
uma acção diferente, que cativasse o público, e que ao mesmo tempo apostasse na
cultura da moda Moçambicana. Objectivo que foi largamente alcançado visto que a
acção teve mais de uma centena de participantes e foi amplamente promovida
pelas redes sociais.
A TVCABO procura continuar a apostar em acções deste género, de forma a
apresentar-se cada vez mais, como uma marca inovadora, distinta e próxima dos seus
clientes e dos moçambicanos.

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, por favor contactar:
www.tvcabo.mz
21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz

