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TVCABO considerada a melhor internet de Moçambique pelo
quarto ano consecutivo

Pela sétima vez consecutiva, a TVCABO conquista um Prémio da PMR África e é distinguida com o
prémio Diamond pela quarta vez em quatro anos. Os PMR Awards são uma distinção reconhecida em
Moçambique e premeiam, anualmente, as melhores marcas a actuar no mercado.

Depois de, em anos anteriores, ter sido galardoada com os prémios Silver e Gold, a TVCABO
conquista, pela quarta vez, o prémio Diamond da PMR África, pela empresa de consultoria sediada
na África do Sul.
O serviço de Internet da TVCABO foi distinguido com um prémio Diamond, revelando assim a
continuidade da excelência do seu serviço. Este é já o sétimo ano seguido em que a empresa é
premiada pela PMR África, e prometemos que muitos estão para vir!
Sendo este o quarto Diamond Award consecutivo, este é também um grande motivo de orgulho para
a TVCABO, prova do reconhecimento do seu esforço e dedicação ao trabalho e à inovação que são
seu apanágio. Este reconhecimento é, além de uma fonte de motivação para toda a equipa, uma
prova de que a prioridade da TVCABO será sempre servir os seus clientes com o mais elevado
standard do mercado.
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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 o segmento
Corporate.

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

