Comunicado de Imprensa

Maputo conta com nova loja TVCABO
Operadora acaba de alargar a sua rede de lojas na capital.

A TVCABO - marca de referência e único operador de televisão e Internet em
Moçambique – reforça a sua moderna rede de lojas ao inaugurar mais uma loja
em Maputo.

Com a abertura deste novo espaço, a operadora passa a dispor de 8 lojas.
Este é um indicador que a TVCABO continua a aumentar a sua rede de
atendimento ao público, estando previstas novas aberturas até ao final de 2013
e durante o próximo ano. A expansão da empresa tem sido contínua e
consistente, sendo que a abertura desta nova loja representa mais um passo
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“A abertura da segunda loja em Maputo representa o crescimento da
TVCABO e reflecte a necessidade de resposta relativamente ao aumento
significativo do número de Clientes que a marca tem registado na cidade
e que, naturalmente, pretendemos continuar a servir com todo o
profissionalismo e atenção” refere Fernando Azevedo, Director Geral da
TVCABO Moçambique.
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Situada na Avenida da Zâmbia, no Alto Maé, apresenta-se como um espaço
amplo e funcional, alinhando com a imagem minimalista das restantes lojas da
operadora. Nos 5 postos de atendimento que a loja dispõe, serão prestados
serviços de apoio a cliente, vendas e pós vendas, facturação e pagamentos.

A Operadora impulsiona a notoriedade da Marca e a projecção da empresa,
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Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país que aposta em tecnologias e
infra-estruturas 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: 820 480 500 | 21 480 550
tvcabo@tvcabo.co.mz
ou
José Macamo | josemacamo@youngnetworkmz.com

