Comunicado de Imprensa

TVCABO presente na FACIM
Feira Internacional de Maputo
Maputo, 28 de Agosto de 2012 - A TVCABO, operador pioneiro em
Moçambique na distribuição simultânea de televisão e de Internet por Cabo,
estará mais uma vez presente na FACIM – Feira Agro-Pecuária, Comercial e
Industrial de Moçambique.
Na 48ª edição deste certame, a TVCABO destaca o recente serviço destinado
ao segmento empresarial, que introduz, sobre uma rede totalmente em fibra
óptica, o acesso simétrico à internet, aumentando a capacidade de trabalho em
ambiente remoto, através de uma maior velocidade de acesso, com o benefício
adicional de ser única e estável em upload e download.
Marcará também presença neste evento o humorista Mabjaia, embaixador da
marca. No próximo Sábado, 1 de Setembro, a TVCABO vai desenvolver uma
acção com o objectivo de aproximar a marca dos visitantes da feira e, ao
mesmo tempo, dinamizar o seu stand. Mário Mabjaia irá estar presente no
recinto a partir das 15h, ao mesmo tempo que se realizarão alguns
passatempos.
No stand da TVCABO, os visitantes poderão contactar com a oferta de Internet
NETCABO, Internet +FIBRA e Televisão, experimentando a diversidade e
qualidade a alta velocidade ao seu dispor. Deste modo, a TVCABO reafirma a
sua vocação para o cliente, ilustrada pela nova assinatura, “Dá-te mais!”
Levando a cabo o plano de expansão previsto para 2012, a TVCABO abriu
recentemente a sua operação em Nampula e estão previstas inaugurações de
novas redes totalmente em fibra óptica para as cidades de Tete, Pemba e
Nacala.
Sobre a FACIM
Ocupando uma área superior a 15.000 m2, a FACIM é a feira de referência do
mercado moçambicano, reunindo os mais diversos sectores de actividade,
numa mostra única do potencial económico do País e das propostas
internacionais nas várias áreas.
Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país, a TVCABO aposta em
tecnologias e infra-estruturas 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.
Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.co.mz

21 480 550 | 820 480 500 | tvcabo@tvcabo.co.mz

