Comunicado de Imprensa

28ª edição da FILDA, de 19 a 24 de Julho, na Feira Internacional de Luanda

TVCABO apresenta novidades na FILDA
Luanda, 19 de Julho de 2011 – A TVCABO, operador pioneiro em Angola na distribuição
simultânea de televisão e de Internet, marca presença na 28ª edição da FILDA, uma das mais
conceituadas feiras multissectoriais do mercado angolano. Neste certame, que decorre na Feira
Internacional de Luanda entre os dias 19 e 24 de Julho, a TVCABO apresenta, ao mercado
angolano, o seu novo website e novos pacotes de televisão e internet integrados na ampla gama
de serviços inovadores oferecidos por este operador.

Esta é a maior e mais expressiva participação de sempre da TVCABO neste certame. Num stand
inovador, com uma área superior a 80 metros quadrados e concebido de forma a evidenciar ao
máximo as potencialidades do operador, os visitantes terão a oportunidade de experienciar
activamente os serviços de internet e televisão.

Nesta edição da FILDA, a TVCABO apresentará os seus serviços a investidores nacionais e
internacionais, fazendo coincidir com este evento o lançamento de uma nova oferta integrada de
televisão e internet, com preços extremamente competitivos – os pacotes “Duplo TV + NET”. Esta
nova oferta está disponível em quatro diferentes versões – S, M, L e XL –, nas quais os clientes
TVCABO podem encontrar o número de canais e velocidade de internet que mais se adeqúe às
suas necessidades. A campanha promocional do “Duplo TV + NET” estará disponível para
adesões até 31 de Outubro.

A TVCABO marca também presença no Planeta Internet, espaço onde estão representados todos
os servidores e provedores de serviços de Internet.

Nesta feira será ainda apresentado o novo website da TVCABO – www.tvcabo.co.ao –, com um
grafismo renovado, mais dinâmico e interactivo que o anterior. Este novo website terá novas
funcionalidades, como por exemplo o Guia de TV actualizado em tempo real.
Sobre a FILDA
Ocupando uma área superior a 25.000 metros quadrados, a FILDA é a Feira de referência do mercado
angolano, congregando os mais diversos sectores de actividade, numa mostra única do potencial
económico do país e das propostas internacionais nas várias áreas. Este ano, na sua 28ª edição, a FILDA é
subordinada ao tema “Os Desafios da Atracção de Investimento: Estratégia, Legislação, Instituições, Infraestruturas e Recursos Humanos”.
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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.

Para mais informações, por favor contactar:
222 680 002 | tvcabo@tvcabo.co.ao

