Comunicado de Imprensa

NOVA LOJA TVCABO NO ZENITH TOWERS
Talatona recebe mais uma loja da TVCABO
Luanda, 31 de Outubro de 2013 – A TVCABO dispõe de uma nova loja em Talatona,
situada no espaço comercial do Condomínio Zenith Towers, que será oficialmente
inaugurada no dia de 31 de Outubro. Com esta abertura, a TVCABO passa a ter 8 lojas
próprias espalhadas pelo país, e 1 em parceria no Kilamba.
Com uma área superior a 80m2 e 5 colaboradores a nova loja Zenith vem reforçar o
compromisso da TVCABO em estar mais perto do cliente, prestando-lhe um melhor
serviço.
Na linha do que acontece com os restantes espaços da TVCABO, também a Loja Zenith
disponibiliza serviços integrados de telecomunicações: televisão, internet e telefone
fixo, a mais recente novidade do operador, sendo igualmente prestados serviços de
apoio ao cliente, vendas e pós-vendas, facturação e pagamentos. A nova loja tem duas
zonas distintas de atendimento: uma zona de atendimento geral e outra de
atendimento empresarial.
Em termos de decoração, a Loja Zenith está em linha com as últimas lojas abertas pela
TVCABO: um espaço amplo, funcional e atractivo, que permite um atendimento muito
mais centrado nas necessidades individuais de cada cliente, proporcionando-lhe maior
comodidade.
Para Francisco Ferreira, Director-Geral da TVCABO, “O aumento de número de lojas
no país é uma consequência normal do trabalho que temos vindo a fazer e das
próprias necessidades do mercado, tendo em conta que o número de clientes tem
vindo a aumentar e nós queremos continuar a crescer. Mas para tal, temos de estar
fisicamente próximos de quem confia em nós prestando o melhor serviço e
assistência.”
O ano de 2013 tem sido para a marca um ano de consolidação com o número de lojas
a aumentar, mas também, um ano marcado pela inovação com a apresentação do
novo serviço triple play, o serviço VIV com TV+NET+VOZ, e com a oferta de tráfego
ilimitado em todos os planos de internet.

Horário de atendimento da loja Zenith:
Segunda a sexta-feira: 08h-17h
Sábados: 09h-13h
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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.
Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.co.ao
222 680 002 | info@tvcabo.co.ao

