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TVCABO TEM NOVAS INSTALAÇÕES EM VIANA
Operadora abre mais uma loja e prossegue a sua estratégia de expansão.
Luanda, 12 de Agosto de 2014 – A TVCABO - único operador triple play a actuar no
mercado angolano – abriu na passada sexta-feira (8 de Agosto) a sua loja de Viana.
Com uma área superior a 100m2, as novas instalações situam-se na Rua Direita de
Viana Vila e vem reforçar o compromisso, que a marca sempre assumiu, de estar mais
próxima do cliente para, dessa forma, prestar um melhor serviço.
Na linha do que acontece com os restantes espaços da TVCABO, também a Loja Viana
comercializa serviços integrados de telecomunicações: televisão, internet e telefone
fixo, sendo igualmente prestados serviços de apoio ao cliente, serviços pós-venda,
facturação e pagamentos. A nova loja tem duas zonas distintas de atendimento: uma
zona de atendimento geral e outra de atendimento empresarial.
Francisco Ferreira, Director Geral da TVCABO, fez questão de explicar a estratégia da
Operadora com a abertura das novas instalações em Viana: “Esta abertura surge como
consequência natural de continuarmos a deter a preferência dos consumidores. Por
isso, e também como forma de retribuirmos esta confiança, percebemos que temos
de estar ainda mais próximos dos nossos Clientes, apostando na expansão da nossa
rede de lojas. Viana é uma zona que reúne cada vez mais pessoas e, como tal,
achámos que este seria o momento certo para nos fazermos representar também
aqui. Sempre com o propósito de prestar o melhor serviço aos nossos Clientes”.
Em termos de decoração, a Loja Viana segue a mesma linha das restantes instalações
TVCABO: uma área ampla, funcional e atractiva, que permite um atendimento muito
mais centrado nas necessidades individuais de cada cliente, proporcionando-lhe maior
comodidade.
Horário de atendimento na Loja Viana:
Segunda a Sexta-feira: 08h00 - 17h00
Sábados: 09h00 -13h00

Sobre a TVCABO

Operador por cabo 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 20 Mbps com tráfego
ilimitado, e um serviço de voz fixa com chamadas gratuitas na rede TVCABO.
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