Comunicado de Imprensa

Operador angolano distinguido pela Superbrands

TVCABO é Marca de Excelência em 2011

Luanda, 26 de Setembro de 2011 – A TVCABO, operador pioneiro em Angola na distribuição simultânea
de televisão e de internet por cabo, acaba de ser reconhecida Marca de Excelência 2011 pela
Superbrands Angola.

A notoriedade da marca TVCABO, uma vez mais legitimada pela atribuição desta insígnia, decorre do seu
domínio tecnológico e capacidade organizativa e operacional, atributos para os quais contribui o facto de
ser participada da Angola Telecom e do Grupo Visabeira, entidades com uma reconhecida experiência e
um currículo notável de projectos decisivos para a evolução do sector das telecomunicações.

Com a responsabilidade de ser o primeiro operador “dual play” de televisão e internet do país, a actividade
da TVCABO assenta no empreendedorismo e numa filosofia de inovação permanente, de forma a
assegurar uma crescente diversidade de oferta, a ampliação de zonas de implementação e o aumento de
serviços, promovendo simultaneamente a proximidade com os seus Clientes e uma assistência técnica
rápida e eficaz.

Reunindo um conjunto coeso e complementar de competências técnicas e humanas, a TVCABO é uma
referência na disponibilização de conteúdos, sendo também reconhecida pela sua competência e
qualidade na área das telecomunicações, contribuindo de uma forma pró-activa para o desenvolvimento
do país.
Sobre a Superbrands
A Superbrands é uma organização internacional, independente, que se dedica à promoção de marcas de
excelência, com base numa definição muito clara: “Superbrands são marcas que oferecem significativas
vantagens físicas e/ou emocionais, face às marcas concorrentes, as quais de uma forma consciente e/ou
inconsciente os consumidores desejam, reconhecem e repetidamente procuram.” A Superbrands já
publicou case studies sobre mais de 10.000 marcas, em 88 países.
Sobre a TVCABO
Pioneira na África Austral, a TVCABO aposta em tecnologias e infra-estruturas inovadoras para fornecer
serviços multimédia, internet de banda larga e televisão por cabo com qualidade digital. Actualmente, a
TVCABO disponibiliza uma ampla oferta de canais de informação e entretenimento e uma velocidade de
navegação de internet até aos 8 Mb.

