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TVCABO abriu uma nova loja em Maputo
e premiou os seus clientes mais fiéis
A TVCABO alargou a sua presença nacional através da abertura de uma nova loja, no Centro
Comercial Baía Mall, em Maputo.
A abertura de um novo espaço em Maputo, com horário alargado, vem reforçar a posição
competitiva da TVCABO, que conta já com 10 Lojas Próprias. Esta nova loja apresenta um
conceito moderno, traduzindo-se num layout funcional e convidativo, respondendo à aposta
contínua na oferta de uma experiência de atendimento de qualidade e comodidade aos seus
clientes.
A nova loja abriu antes das festas, num período de grande azáfama, por forma a presentear os
seus clientes com um serviço de horário alargado e de proximidade. Janeiro foi o mês escolhido
para a inauguração oficial. Assim, no dia 25 de Janeiro de 2019, pelas 17h, a equipa da loja teve
o prazer de receber para além de administradores e quadros de gestão, os clientes mais fiéis da
TVCABO. Comemorando a abertura da nova loja, a TVCABO aproveitou para agradecer a
preferência e confiança dos seus 5 clientes mais fiéis, com a oferta de uma mensalidade gratuita.

Sobre a TVCABO.
Único operador triple play de TV+NET+VOZ do país, a TVCABO aposta em tecnologias e infraestruturas inovadoras em fibra óptica para a distribuição dos seus serviços. Presente em
Maputo, Matola, Beira, Tete, Pemba e Nampula, disponibiliza mais de 200 canais de televisão
com uma variada grelha de programação, velocidades de navegação de internet adaptadas às
necessidades do consumidor e planos de tráfego ilimitados, serviço de voz fixa com chamadas
ilimitadas na rede TVCABO, bem como soluções de TIC (Tecnologias de Informação e
Comunicação) para os segmentos Corporate e empresarial.
Em 2018, a TVCABO foi reconhecida com o sétimo prémio da PMR África e pela quarta vez
consecutiva, com o prémio PMR DIAMOND AWARD, o mais prestigiado galardão da categoria
“Internet Service Providers”, no âmbito do estudo anual levado a cabo pela PMR África que
distingue anualmente as melhores marcas no mercado moçambicano.

Para mais informações, por favor contactar:
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