Golden Arrow Award PMR África para TVCABO
Operadora foi distinguida, na categoria de “Melhor Prestador de
Serviços de Internet em Moçambique” no sector empresarial
Maputo, 10 de Maio de 2013 – A TVCABO - marca de referência e único
operador de televisão e internet em Moçambique – foi recentemente
premiada nos Prémios PMR África com um Golden Arrow, na categoria de
“Melhor Prestador de Serviços de Internet em Moçambique” no sector
empresarial. A atribuição deste galardão tem como objectivo distinguir as
empresas africanas que mais se destacam no seu sector de actividade,
promovendo iniciativas que estimulam o crescimento económico e o
desenvolvimento do país.
Para Fernando Azevedo, Director Geral da TVCABO Moçambique, “a
TVCABO orgulha-se de ter obtido uma distinção pelo segundo ano
consecutivo nos Prémios PMR.africa Award. Este evento tem sido um
motivo de orgulho para todas as empresas participantes e uma
inspiração para todas as outras que actuam no mercado moçambicano.
Mais do que um prémio, é o reflexo do nosso empenho diário para
continuar a oferecer serviços de qualidade aos nossos clientes”.

A PMR.africa é uma consultora sul-africana que visa o reconhecimento e a
percepção real por parte dos utilizadores do trabalho desenvolvido pelas
empresas prestadores de serviços no mercado moçambicano.

“A pontuação alcançada de 4.00 para o máximo de 5.00, revela a
confiança quer dos clientes, quer do público em geral, onde se incluem
não só decisores, mas também outros players do mercado. O prémio
demonstra que os nossos clientes estão satisfeitos e, para nós, é algo
que nos motiva para continuar a fazer melhor”, acrescenta Fernando
Azevedo.

As distinções resultam de um inquérito realizado em Moçambique, nos três
primeiros meses do ano, a uma amostra aleatória de 150 personalidades do
sector empresarial – presidentes, directores gerais, empresários, gestores.
As Empresas são avaliadas e classificadas de acordo com a percepção dos
inquiridos face aos seguintes critérios de avaliação:
 Contributo efectivo das empresas / instituições para o crescimento e
desenvolvimento económico do país;
 Domínio de competências de gestão;
 Nível de implementação de políticas de governação corporativa;
 Capacidade de inovação e reconhecimento da visibilidade da imagem
e marcas institucionais;
Na cerimónia de entrega do galardão a TVCABO premiou três participantes
no evento, através de um sorteio. Os vencedores receberam cheques-prenda
TVCABO, no valor de 500, 1000 e 2000 meticais.
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.
Para mais informações, contactar: 21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz

