Comunicado de Imprensa

TVCABO DISTINGUIDA COMO MELHOR OPERADOR
DE SERVIÇO INTERNET
Luanda, 20 de Maio de 2013 – A TVCABO foi distinguida com o Prémio Internet:
Melhor Prestação, atribuído pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de
Informação e pela FIL – Feira Internacional de Luanda, no decorrer da EXPOTIC´S – 2º
Salão Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, este
domingo.

O Certificado obtido na 2ª Edição da EXPOTIC´S ANGOLA 2013 é reflexo da qualidade
de serviço com que a TVCABO tem vindo a servir os seus clientes, destacando assim a
posição de liderança do maior operador de Televisão e Internet em Angola.

Segundo Francisco Ferreira, Director Geral da TVCABO, “É com orgulho e satisfação
que recebemos a distinção, é mais um factor de motivação para continuarmos o
percurso que temos feito até agora. Achamos que as novas tecnologias têm um papel
importante no desenvolvimento de Angola e queremos ter uma acção preponderante
nesse mesmo desenvolvimento.”

“Acreditamos ainda que um bom serviço de Internet permite e sustenta o
desenvolvimento dos negócios das empresas, bem como, a qualidade de vida de todos
nós. É com esse intuito que trabalhamos diariamente na TVCABO”, referiu ainda o
Director Geral da TVCABO.

Maio tem sido um grande mês no que diz respeito à activação da marca TVCABO. A
operadora participou recentemente na FIB – Feira Internacional de Benguela e na
EXPOTIC´S, em simultâneo. A empresa lançou também uma nova campanha de
comunicação para o segmento empresarial – Internet +FIBRA Negócios com Tráfego
Ilimitado e o seu novo Website, com uma imagem mais apelativa e uma nova estrutura
de organização da informação.
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Sobre a TVCABO
Único operador por cabo e dual play de TV+NET do país, a TVCABO aposta em
tecnologias e infra-estruturas inovadoras para fornecer serviços de internet de banda
larga e televisão. A TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200 canais de televisão
e uma velocidade de navegação de Internet até 20 Mbps.

Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.co.ao

222 680 002 | 923 168 002 | info@tvcabo.co.ao

