Comunicado de Imprensa

TVCABO LANÇA NOVO SERVIÇO DE INTERNET
COM ACESSO SIMÉTRICO EM FIBRA ÓPTICA NA FEIRA MADE IN MOZAMBIQUE

A TVCABO apresentou na 2ª edição da Feira Made in Mozambique um novo 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.

Produto inovador e competitivo, o +Fibra Negócios disponibiliza planos simétricos de 2, 4
e 8 Mb, e uma opção adicional não simétrica, com 4 Mbps de velocidade de upload e até
20 Mb de download, todas elas com tráfego ilimitado e 1 IP fixo. Deste modo, a
TVCABO continua a corresponder à crescente exigência do mercado corporate, não só
através do alargamento da sua rede em fibra óptica, como também da disponibilização de
soluções avançadas permitidas por esta plataforma. O +Fibra Negócios assume-se como
um instrumento diferenciador no acesso à informação, contribuindo decisivamente para
um aumento de produtividade das empresas nacionais.

Campanha de lançamento aposta na boa disposição
Para promover a sua nova oferta, a TVCABO desenvolveu uma campanha publicitária
que incluirá TV, rádio, imprensa, outdoors e Facebook, e terá Mabjaia como protagonista.
O popular humorista, que encarna alguns dos valores essenciais da identidade
moçambicana, como sejam o espírito positivo, a alegria e a “boa energia”, foi também
escolhido para ser o novo embaixador da marca. A Nova Campanha da TVCABO foi
revelada no Made in Mozambique, certame que tem por objectivo promover os produtos e

serviços que ostentam o selo “Orgulho Moçambicano.

A importância da fibra óptica na comunicação actual
A tecnologia FTTH (Fiber To The Home) permite actualmente a melhor experiência de
televisão e as mais elevadas velocidades de acesso à internet, constituindo a tecnologia
de maior futuro nas tecnologias da informação e comunicação.
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www.tvcabo.co.mz/Fibra

Para mais informações, por favor contactar:
21 480 550 | 820 480 500 | tvcabo@tvcabo.co.mz
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