Comunicado de Imprensa
Maputo, 18 de Maio de 2017

A TVCABO marca presença na MozTech
A 4ª edição da Feira acontece entre os dias 24 a 26 de Maio no Centro de
Conferências Joaquim Chissano, em Maputo.

A TVCABO, parceira da MozTech desde o seu início, vai marcar presença na 4ª edição
da maior feira de tecnologias de informação e comunicação de Moçambique.

No evento, a TVCABO estará presente com um stand onde o objectivo será apresentar
os vários serviços disponíveis, tanto para particulares como para empresas, com maior
enfoque nos serviços de Negócios, Internet e Portal do Cliente.

A MozTech é a maior feira de tecnologias de informação e comunicação do país e, este
ano, tem lugar no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo. O evento
existe desde 2014 e tem como objectivo fomentar o desenvolvimento tecnológico e o
crescimento económico de Moçambique. Esta feira é também um momento para as
empresas criarem oportunidades de negócio e aumentarem a sua rede de contactos.

A presença da TVCABO na 4ª edição da Feira MozTech é mais uma demonstração da
vontade da marca de continuar ligada à inovação e de contribuir para o
desenvolvimento tecnológico do país.
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Sobre a TVCABO.
Único operador triple play de TV+NET+VOZ do país, a TVCABO aposta em tecnologias e infra-estruturas
inovadoras em fibra óptica para a distribuição dos seus serviços. Presente em Maputo, Beira, Tete,
Pemba e Nampula, disponibiliza mais de 200 canais de televisão com uma variada grelha de
programação, velocidades de navegação de internet adaptadas às necessidades do consumidor e planos
de tráfego ilimitados, serviço de voz fixa com chamadas ilimitadas na rede TVCABO, bem como soluções
de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) para o segmento Corporate.
Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.mz
21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz
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