Comunicado de Imprensa

TVCABO SOMA E SEGUE NA ABERTURA DE LOJAS
Luanda conta com mais um espaço da marca, o que faz um total de 8 lojas
na capital angolana
Luanda, 30 de Junho de 2015 – Luanda, mais precisamente Morro Bento, foi no
passado dia 30 de Junho de 2015, o local escolhido para a abertura de mais uma loja
da TVCABO - único operador triple play a actuar no mercado angolano. Esta é a
terceira inauguração no espaço de um mês de lojas TVCABO, sendo que as outras duas
estão localizadas na província de Benguela.

A TVCABO continua deste modo, o seu projecto de expansão em território angolano,
proporcionando aos seus clientes serviços integrados de telecomunicações: televisão,
internet e telefone fixo. Em qualquer loja, o cliente pode também usufruir de serviços
de apoio ao cliente, como venda, pós-venda, facturação e pagamentos.

Com a inauguração desta loja em Morro Bento, a TVCABO conta já com 8 lojas em
Luanda. A sua presença em localizações chave da cidade faz com que a operadora se
aproxime desta forma, de mais clientes, mantendo satisfeitos os que já tem e
angariando novos, o que se reflecte no seu crescimento no mercado nacional. Tal só é
possível, através da prestação de um serviço de qualidade, que vai de encontro às
necessidades dos seus clientes, que podem encontrar nos seus espaços, reunidas todas
as condições para um bom atendimento.

A nova loja tem localização na Rua 21 de Janeiro loja 6, Bairro Morro Bento em Luanda
e poderá ser visitada nos seguintes horários:
- De Segunda a Domingo: das 8h30 às 21h30.
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Sobre a TVCABO

Operador por cabo em fibra óptica e triple play de TV+NET+VOZ, a TVCABO aposta em
tecnologias e infra-estruturas inovadoras para fornecer serviços de internet de banda
larga, televisão digital e telefone. A TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200
canais de televisão, uma velocidade de navegação de Internet até 50 Mbps com
tráfego ilimitado, e um serviço de voz fixa com chamadas gratuitas na rede TVCABO.

Para mais informações:
www.tvcabo.co.ao
222 680 002 | info@tvcabo.co.ao
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