Comunicado de Imprensa

TVCABO lança APP da Revista VIVA!
A revista VIVA! vai estar agora disponível numa APP para Android e IOS – Esta versão
da revista vai estar disponível para download de forma gratuita.
A App da revista VIVA! à imagem da edição em papel irá oferecer aos seus leitores
conteúdos que vão muito além da programação televisiva, tocando em temas de
interesse nacional e internacional que incluem informação, espectáculo, cultura e
eventos sociais.
Agora através de um smartphone ou tablet, graças à APP da revista VIVA! irá poder
estar a par do que se passa no mundo, acompanhar os principais eventos desportivos,
ficar por dentro do panorama artístico local e global, incluindo cinema, teatro, música
e artes plásticas, e divertir-se com o lado mais ligeiro da vida, graças às reportagens
sobre os eventos do momento. Tudo isto à distância de um simples toque no seu
smartphone ou tablet.
Com a APP VIVA! - VIVA MAIS. VIVA ONLINE.
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.
Sobre a VIVA!
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.
Da ampla programação dos mais de 200 canais da TVCABO VIVA! dá destaque às
estreias dos melhores filmes e das séries mais aguardadas, assim como ao variado
leque de programas temáticos, que se estende de séries documentais sobre o meioambiente a “reality shows” de culinária, de biografias de grandes personalidades a
desenhos animados para os mais novos. Uma escolha em permanente evolução para
todos os públicos
A VIVA! destaca em cada número uma personalidade local, com entrevistas
aprofundadas, e reserva espaço para o “lifestyle”, com sugestões de viagens,
tecnologia e beleza.
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Distribuída directa e gratuitamente aos subscritores da TVCABO, a VIVA! é uma das
revistas generalistas de maior tiragem no País, com 24.000 exemplares mensais, dos
quais 5.000 são distribuídos com o Jornal Sol do Índico. A VIVA! apresenta os diversos
assuntos que engloba de forma rigorosa, envolvente e graficamente muito atractiva.
Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.mz

21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz

