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MACULUSSO TEM NOVAS INSTALAÇÕES TVCABO
Luanda, 27 de Março de 2013 – A TVCABO - marca pioneira na distribuição de dados e
conteúdos por cabo no continente africano – acaba de inaugurar novas instalações no
Macussulo. Esta mudança reflecte a estratégia da marca de aproximação aos seus
clientes através do fornecimento de um serviço de excelência e mais personalizado.
O novo espaço segue a linha das restantes lojas, ou seja, um espaço operacional e
dinâmico, “onde a TVCABO pretende proporcionar um melhor serviço aos clientes.
Os novos espaços são amplos e funcionais, e garantem serviços de apoio ao cliente
nas áreas de televisão e internet, serviço de venda e pós-venda, bem como o
pagamento de mensalidades, entre outros”, refere Francisco Ferreira, Director Geral
da TVCABO.
Com uma superfície de mais de 100 m2, esta loja irá empregar mais de 12
colaboradores, reforçando assim a preocupação da marca em contribuir para o
desenvolvimento do país e apostando nos seus cidadãos e nas suas qualificações.
“A abertura da nova loja vem contribuir para o fortalecimento da sólida posição que
a TVCABO tem a nível nacional e, no fundo, acaba por demonstrar o nosso interesse
em defender e criar oportunidades de crescimento e formação para todos os nossos
colaboradores. Somos uma marca que, para além de apostar diariamente na
inovação e tecnologia como facilitadores de uma comunicação mais eficaz e,
sobretudo, global, está igualmente empenhada em proporcionar as melhores
oportunidades no mercado de trabalho aos seus colaboradores e potenciais
colaboradores”, conclui Francisco Ferreira.
A nova loja situa-se agora na Rua Comandante Kwenha, nº 43, Bairro Maculusso,
Ingombota – Luanda. As antigas instalações da Loja do Maculusso encerram no
próximo dia 4 de Maio, sendo assegurada a transferência integral de serviços para o
novo endereço, sem prejuízo no atendimento aos clientes da TVCABO.
Somando actualmente 7 lojas em todo o país, está prevista a abertura de mais cinco
lojas até ao final do ano. Este é um claro reflexo da expansão que a TVCABO pretende
alcançar e do potencial de Clientes existente.
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.
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