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TVCABO CHEGA A MAIS CIDADES COM NOVAS OPERAÇÕES TOTALMENTE EM
FIBRA ÓPTICA

•

Investimento global de 10 milhões de USD em três novas cidades: Nampula,
Pemba e Tete

Maputo, 22 de Outubro de 2012- A TVCABO, Operador pioneiro na distribuição de dados
e conteúdos por cabo no continente africano, abre novas operações e aposta na inovação
e tecnologia para apresentar os serviços de televisão e internet como facilitadores de uma
comunicação mais eficaz e, sobretudo, global.
A expansão da empresa, presente em Moçambique desde 1996, tem sido uma constante
em Maputo e estende-se agora a outras cidades moçambicanas. Procurando inovar na
tecnologia de suporte, a TVCABO disponibiliza serviços integrados de telecomunicações
que permitem aos clientes de forma quase imediata, ter acesso aos melhores conteúdos
com a maior rapidez e facilidade no actual contexto de globalização.

“A Internet é um dos serviços, que mais contribui para que a comunicação seja,
hoje em dia, quase instantânea, sendo o meio mais eficaz para uma presença
global. A par da importância da velocidade de acesso, a internet da TVCABO
permite imunidade a interferências radioeléctricas e estabilidade da ligação. O que
faz toda a diferença na qualidade do serviço.”, refere Fernando Azevedo, Director
Geral da TVCABO Moçambique.

“Há depois outras questões que se revelam imprescindíveis para se conseguir uma
presença global. A gestão remota proactiva de equipamentos de acesso, por
exemplo, permite a resolução de problemas e a redução de tempos de
indisponibilidade de serviço. Paralelamente, os serviços integrados adicionais no
equipamento de acesso facilitam a acessibilidade anytime, anywhere, anydevice,
proporcionando o melhor da comunicação no menor tempo”, acrescenta.

A abertura das novas operações pretende igualmente, estabelecer uma maior
proximidade entre a TVCABO e os seus clientes e proporcionar um serviço completo e
eficaz. Esta é uma das prioridades da operadora, que aproveita ainda para alargar a sua
rede em Moçambique, com a expansão para as cidades de Nampula, Pemba e Tete.
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“Com a abertura destas novas lojas, a TVCABO pretende proporcionar um melhor
serviço aos clientes. Os novos espaços são amplos e funcionais, e asseguram
todos os serviços: estão dotados de serviço de apoio ao cliente nas áreas de
televisão e internet, serviço de venda e pós-venda, bem como o pagamento de
mensalidades, entre outros”, Fernando Azevedo, Director Geral da TVCABO
Moçambique.

A TVCABO actualmente possui uma moderna infra-estrutura que lhe permite fornecer
serviços de televisão e internet por cabo segundo os mais elevados padrões de
qualidade.

Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país, a TVCABO aposta em tecnologias e infraestruturas 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. Actualmente dispõe de Operações em Maputo, Beira, Nampula, Pemba e Tete.

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

