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NipBr lança serviço
de TV por assinatura em
São José dos Campos
m comemoração aos 20 anos de existência,
comemorados em 2018, a NipBr acaba de fazer uma ousada aposta no mercado regional:
a TV NipBr, nova opção de TV por assinatura, que chega ao mercado com um excelente
custo-benefício para o público.
Trata-se de uma operadora regional que já nasce
grande ao fazer parte da MultTV S/A, um consórcio de
13 empresas de telecomunicações, que são líderes em
seus segmentos e regiões. O projeto de compartilhamento de Headend, que começou há três anos, hoje
está estruturado nacionalmente e conta com a parceria de uma das maiores de empresas de satélites do
mundo, a SES.
“O consórcio é a ponte que faltava entre as provedoras e os programadores para oferecer uma nova opção
ao público. Contamos com os mais modernos equipamentos de recepção, transmissão e monitoramento de
som e imagem disponíveis no mercado. Somos o HeadEnd mais moderno da America Latina”, afirmou Marcelo Marques Pinheiro, CEO da NipBr.
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Inicialmente, a instalação está disponível em condomínios e residências. A NipBr vai oferecer quatro
tipos de pacotes com valores que variam de R$49,90 a
R$109,90. Ao todo, estarão disponíveis mais de 100 canais em alta definição.
“Nossa instalação será gratuita e o cliente só vai
pagar o valor mensal do pacote escolhido. Além disso, contaremos com atendimento 24 horas, a fim de
oferecer um atendimento mais personalizado”, continua Pinheiro.
Reconhecida no mercado, a NipBr iniciou suas operações na cidade em 1998, atuando nas áreas de internet
e telefonia digital. Atualmente, além da região valeparaibana, a empresa possui ramificações no Litoral Norte e
na região Mogiana.
“Em 2018, conseguimos finalizar nossa nova sede,
inaugurar nosso novo DataCenter e nos lançarmos no
mercado residencial com o Triple Play: Internet de altíssima velocidade, telefonia digital e TV por assinatura, tudo isso entregue ao assinante em fibra óptica. Já
em 2019, estamos bem focados no projeto usuário final,
com expansão para o primeiro semestre nas cidades de
Caçapava e Taubaté e com Pindamonhangaba no radar
para o segundo semestre”, adiantou o empresário.
A contratação dos serviços da NipBR pode ser feita pelo site www.nipfiber.com.br ou pelo telefone (12)
2012-0000.l

