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COM PRESENÇA DA MULTITEL

A Multitel foi mais uma vez um dos
principais expositores na 5a edição da
Globalcom Angola 2014. O certame
que é considerado como um dos mais
completos do sector tecnológico
angolano, este ano contou com a
presença de especialistas nacionais e
internacionais da área das
telecomunicações e novas
tecnologias.
Foram abordados vários temas
relevantes do sector das
telecomunicações como o já
conhecido “Globalcom Think Tank:
A Voz dos Líderes”. O evento também
contou com a presença do Director
Geral da Multitel Dr. António
Geirinhas.

MULTITEL
MARCA PRESENÇA
NA AFRICA COM 2014
Africa Com - o maior e melhor evento de tecnologia
em África que reúne decisores seniores de todo o
ecossistema digital contou mais uma vez com a
visita do Director Geral da Multitel, Dr. António
Geirinhas.
A 17a edição deste evento realizada de 11 a 12 do
passado mês de Novembro, na cidade do Cabo,
África do Sul, contou com a presença de 9.000
visitantes e mais de 300 dos maiores oradores para
debate do mundo digital em África e além.
O evento contou com mais de 375 empresas
expositoras provenientes de vários países para
apresentação soluções, tecnologias e serviços.

MULTITEL ADERE
AO PROGRAMA
FEITO EM ANGOLA
A empresa de telecomunicações passou a integrar com muito
orgulho o conjunto de empresas do programa feito em Angola
no passado mês de Setembro.
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O Feito em Angola é programa criado pelo Ministério da Economia para certificar os produtos e
serviços fabricados e produzidos em território nacional. Os objectivos desta certificação são de:
• Promover o consumo e fidelização dos angolanos aos produtos nacionais
• Unir as empresas sob uma marca global para aumentar a eficácia das campanhas de publicidade
• Aumentar o orgulho nacional e fortalecer a economia do país

MULTITEL ESTEVE REPRESENTADA
NO SEMINÁRIO SOBRE ENGENHARIA INFORMÁTICA
ORGANIZADO NA FACULDADE DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
DA UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO.
A Multitel continua a apoiar as iniciativas da
comunidade Universitária. A empresa patrocinou
pela 2a vez o Seminário sobre Engenharia
Informática 2014, organizado pela Universidade
Agostinho Neto. O evento realizado no passado
dia 30 e 31 de Outubro sob o lema Ensino,
Investigação e a ligação com a sociedade, contou
com a presença do Director Comercial da Multitel
Engº Leonel Augusto que apresentou as soluções
integradas da empresa de telecomunicações, que
comemorou este ano 15 anos de existência.
Foram abordadas várias questões com relação as
novas tecnologias que aos poucos estão a
revolucionar o mundo ou seja mudaram a forma
como vivemos. Decorreu no Campus Universitário
da Universidade Agostinho Neto, contou com a
presença de Nacionais e Internacionais formados no
ramo da Engenharia Informática. O evento teve a
honra de ser encerrado pelo Ministro das
Telecomunicações, Dr. José Carvalho da Rocha.

Servir para ser servido deverá ser o nosso lema.
Servir bem o nosso cliente para sermos servidos pelo seu reconhecimento e fidelidade; servir bem o nosso
colega para sermos servidos pela sua competência e compromisso; servir bem o nosso colaborador para
sermos servidos pela sua dedicação, empenho e eficiência; servir bem a nossa empresa para sermos
servidos pelo seu crescimento, sustentabilidade e reconhecimento motivacional.
Dr. António Geirinhas, Director Geral da Multitel
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Há
dias e noites
a garantir telecomunicações de qualidade
em Angola.
Há 15 anos que garantimos ligações fiáveis em Angola. A confiança na fiabilidade que cada
cliente deposita em nós obriga-nos a encontrar constantemente as soluções mais inovadoras
e personalizadas, de forma a servir as necessidades especificas de cada um.
Há 15 anos que o mercado angolano conhece a Multitel. Há 15 anos que as empresas
nossas clientes sabem que contam com o nosso apoio nas 24 horas de cada dia.
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Ajude-nos a manter a nossa reputação, enviei as suas sugestões para: sugestões@multitel.co.ao
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