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Sobre a Multitel

A MULTITEL Serviços de Telecomunicações, Lda, é uma empresa angolana,
presente no mercado desde 1999, está licenciada por um contrato de concessão para
prestação do serviço de comunicação de dados de uso público e tem como sócios
principais a Portugal Telecom, a Angola Telecom e o BCI - Banco de Comércio e
Indústria.
Tem como objectivo a oferta de soluções para clientes empresariais satisfazendo
necessidades de serviços de telecomunicações (comunicação de dados e Internet e
web services) que complementa com serviços de consultoria, serviços de
Manutenção Operação e Gestão e oferta de soluções personalizadas adaptadas às
necessidades de cada Cliente.
É uma empresa cuja filosofia assenta numa relação profunda com cada cliente, por
forma a entender as suas reais necessidades e de o apoiar na procura das soluções
que melhor se adequam à evolução do seu negócio.
Está fortemente empenhada na implementação de soluções que contribuam para o
sucesso dos seus Clientes sendo hoje uma empresa de referência no mercado
angolano.
Lançamento de uma nova Imagem
Na sequência do seu contínuo dinamismo empresarial a Multitel lança uma nova
imagem ousada e moderna, que assenta sobretudo nos principais valores da marca,
a proximidade com o cliente, a fiabilidade e experiência, associada ao lançamento do
novo produto NET PRO para o segmento Pequenas e Médias Empresas. Internet
sem limites de tráfego de 512 Kbps a 10 Mbps já em comercialização em Luanda,
Benguela, Lobito e Catumbela.
A NOVA IMAGEM INTEGRA SOBRETUDO A NOSSA EXPERIÊNCIA NO
MERCADO DAS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA E A NOSSA VISÃO
PARA UMA FORMA DE ESTAR DIFERENCIADA TENDO A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE COMO OBJECTIVO FINAL.
“ Criar relações sólidas de parceria e confiança que permitam um conhecimento
profundo e actual das necessidades do cliente e uma resposta imediata às suas
dificuldades é o nosso lema”
“ O Património mais importante da Multitel é o humano. A aposta nas pessoas, numa
equipa competente, qualificada e motivada é a garantia para um serviço de qualidade,
personalizado e focado no cliente”
Dr. António Geirinhas
CEO Multitel

A campanha promove também os 3 principais produtos comercializados pela
Multitel cujas características passamos a evidenciar:
Net Prime
Para grandes empresas com serviço de IP Público, com suporte técnico
especializado e garantia de backup.
Vantagens
Descritivos de custos, velocidade de download igual a velocidade de upload, serviço
de apoio 24/24 horas, sem taxas de contenção, o cliente pode fazer downloads
ilimitados (preço fixo).
Net Pro
Para pequenas empresas sem limites de tráfego, uma excelente relação preçoqualidade;
O cliente pode fazer downloads ilimitados e estar ligado 24/24 horas (Preço flat fee),
contrariamente à maioria das ofertas existentes neste mercado.
VPN.IP
Esta solução fornece ao cliente uma Virtual Private network que permite a criação de
um ambiente convergente, completo, integrando voz, dados e vídeo.

SIMULTÂNEAMENTE COM O LANÇAMENTO DO NOVO PRODUTO A
MULTITEL INICIOU AS LIGAÇÕES EM FIBRA ÓPTICA PARA OS SEUS
PRINCIPAIS CLIENTES E GENERALIZARÁ ESTA OFERTA A PARTIR DA 2ª
QUINZENA DE MAIO.
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