Comunicado de Imprensa

TVCABO distinguida com Prémio Anual de
Qualidade
O prémio foi entregue durante a cerimónia de inauguração das novas
instalações do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) e
contou com a ilustre presença de S. Excelência, o Presidente da
República, Armando Guebuza.

A TVCABO - marca de referência e único operador de televisão e Internet em
Moçambique – foi hoje distinguida pelo Instituto Nacional de Normalização e
Qualidade (INNOQ) com o Prémio Anual de Qualidade na categoria de
“Serviços – Grande empresa”.

O prémio foi entregue em mãos ao Administrador da TVCABO, Dr. Afonso
Loureiro, pelo Ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga, durante a
cerimónia de inauguração das novíssimas instalações do INNOQ. O evento
ficou também marcado pela ilustre presença do Presidente da República,
Armando Guebuza.
“Esta é mais uma prova de que vale muito a pena termos esta
preocupação constante em oferecermos o melhor serviço possível aos
nossos Clientes. Este certificado é o reconhecimento de que estamos no
caminho certo e é nesta direcção que pretendemos seguir. Dedicamos,
por isso, este prémio a todos os Clientes, porque a satisfação das suas
necessidades é o objectivo maior que comanda o trabalho de todos nesta
empresa”, afirmou Afonso Loureiro, Administrador da TVCABO Moçambique.

Comunicado de Imprensa
A cerimónia, realizada no Bairro do Zimpeto, distinguiu empresas de diferentes
áreas em cinco categorias e serviu igualmente para dar a conhecer o trabalho
de uma instituição que está apostada em ajudar a desenvolver Moçambique.

Os critérios do modelo dos Prémios de Qualidade de Moçambique estão
alinhados com os do modelo da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), o que permite que os vencedores possam ainda candidatar-se
nas mesmas categorias aos Prémios Anuais da SADC.
“É uma questão a ponderar, mas que agora não é prioritária. O importante
é salientar a dedicação e qualidade do trabalho que tem sido feito pela
TVCABO em Moçambique. Fomos pioneiros a receber este certificado de
qualidade no país e já tínhamos critérios internos definidos quando ainda
nem sequer se ouvia falar deste tema por cá. É por isso um orgulho
imenso perceber que o nosso trabalho é reconhecido não só, ainda que
seja o mais importante, pelo Cliente como também pela sociedade
Moçambicana em geral”, concluiu o responsável.

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
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