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SOBRE A
EMPRESA

 A Camon é um provedor de internet ultra
rápida com tecnologia 100% fibra óptica,
modernas redes próprias e equipamentos
de última geração. Oferece as melhores
solucões em conexão de alta velocidade
para residências e empresas.

CONHEÇA UM POUCO MAIS A
CAMON TELECOM
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A CAMON TELECOM BUSCA CONCILIAR SERVIÇOS DE
POTÊNCIA E COBERTURA COM PREÇO JUSTO PARA O
CLIENTE

camon telecom



PRINCÍPIOS

MISSÃO VISÃO VALORES
Oferecer soluções competitivas em serviços
e produtos para empresa e entidades
usando tecnologia de ponta, atendendo
necessidades de conectividade dos clientes,
sempre com alto padrão de qualidade e
suporte diferenciado.

Ser reconhecido no mercado como o
melhor provedor de soluções para
transmissões e gerenciamento de dados e
imagem.

Integridade, comprometimento,
atenção aos detalhes, foco no
cliente, inovação, qualidade e
aprendizado constante.
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ALGUNS DE
NOSSOS
CLIENTES
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ALGUNS DE
NOSSOS
CLIENTES
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TECNOLOGIA
SUA INTERNET TURBINADA
COM FIBRA ÓPTICA

+ VELOCIDADE

+ CAPACIDADE

+ TECNOLOGIA

+ ESTABILIDADE
E SEGURANÇA
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LINK DEDICADO
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O link dedicado tem como finalidade a conexão de
múltiplos pontos matriz, filiais, fornecedores,
residências em alta velocidade com segurança,
estabilidade e disponibilidade.

Uma solução robusta de acesso à internet para a sua empresa. Mantém uma
conexão dedicada e simétrica, ou seja, a capacidade contratada pelo cliente é
para seu uso exclusivo, sem compartilhamento ou variações de acesso,
contando com uma taxa de upload e de download.

Todos os meios de transmissão e equipamentos
utilizados para atender sua empresa.
Somos homologados pela ANATEL (Agência
Nacional de Telecomunicações) tanto por nossa
malha de fibra óptica, quanto via rádio.



COMPROMETIMENTO
COM O CLIENTE

A Camon Telecom busca sempre em seu atendimento
cumprir, segundo os critérios da ANATEL, plenamente
os serviços solicitados e atender de forma satisfatória
as demandas encaminhadas pelos seus clientes.
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DISPONIBILIZAMOS PARA
VOCÊ E SUA EMPRESA

- Suporte técnico disponível 24hrs por dia, 7 dias
por semana:
- Links redundantes com os principais Backbones;
- Redundância disponível e garantia em SLA;
- Suporte telefônico;
- Suporte online



INFORMAÇÕES
DE CONTATO
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EMAIL

TELEFONE

ENDEREÇO

comercial@camon.com.br

(61) 3965-5454
(61) 999671-5454

Rua 12 Chácara 313 Lote 02
Loja 02 S. H. Vicente Pires - DF -
CEP: 72.007-780

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
24HRS


