
Het is u alvast niet ontgaan! BKM en Orange Belgium bundelen hun krachten en treden naar buiten met een uitgebreid B2B-

aanbod. Samen vormen we een ijzersterke combinatie met superkrachtige oplossingen en diensten voor connectiviteit én ICT, 

waarmee we nog meer en beter willen inspelen op een optimale customer experience. 

Zo’n goed nieuws moet gevierd worden en daarom nodigen we u graag uit op ons klantenevenement ‘Ready for a new custo-

mer experience’ op maandag 18 november in Van der Valk Brussels Airport.  

We starten ons event met een introductie waarbij we u op de hoogte brengen van de toekomstplannen en wat we de komen-

de jaren willen bereiken onder de vleugels van Orange Belgium.  

Daarnaast winnen klantenbeleving en customer experience binnen bedrijven steeds meer aan belang. We bekijken dit aan de 

hand van twee interessante cases: FC Liverpool, winnaar van de Champions League 2018 - 2019 en het Internationaal Olym-

pisch Comité en de Olympische Spelen. 

In de namiddag geven we u de kans advies te vragen aan onze partners! Via een aantal inspirerende sessies brengen ze u op 

de hoogte van de nieuwste trends en innovaties in digitalisering en begeleiden ze u naar een positieve customer experience.  

Afsluiten doen we met een informele netwerkreceptie waarbij u nog even kan brainstormen met onze specialisten.  

 

U kan hier als trouwe klant gratis aan deelnemen! Aarzel dus niet en verzeker u van een plaatsje! 



10.00 uur: Welkom en koffie 

 

10.30 uur: Orange Belgium: De toekomst van TelCo: one-stop-

shop voor uw data journey 

Werner De Laet (Chief Enterprise Officer, Wholesale & Innovation 

Orange) 

 

11.00 uur: Keynote—High Performing Organization Win With 

High Performing Customer Experiences 

David Silke, Vice President International Marketing @ Mitel  

 

11.45 uur: Keynote - Turning the Olympic Games into a fully  

connected global experience 

Francis Doreau, Head of Strategic Engagement @ Atos Olympics & 

Major Events 

12.30 uur:  Lunch en bezoek aan standen 

 

13.30 uur: Inspirerende break-out sessies door: 

Atos/Unify, Barracuda, Cisco Meraki, Fortinet, HPe Aruba, Huawei, 

Kaspersky, Mitel, Orange Belgium, Pulse Secure & Sharp 

 

14.35 uur: Power break 

 

14.50 uur: Inspirerende break-out sessies door: 

Atos/Unify, Barracuda, Cisco Meraki, Fortinet, HPe Aruba, Huawei, 

Kaspersky, Mitel, Orange Belgium, Pulse Secure & Sharp 

 

16.00 uur: Netwerkmoment 

 

18.30 uur: Einde 

PROGRAMMA 

BREAK-OUT SESSIES (Nederlandstalig) 

 

Atos/Unify | Believing Team Collaborators deserve serious voice - digital workplace & Circuit Integration  
 

Barracuda | Total Email Protection with Forensics and Incident Response 
 

Cisco Meraki | Ready to start working simple? How a cloud-managed solution can help you to deploy and manage your network easily? 
 

Fortinet | SD-WAN: High WAN Performance at the lowest Total Cost of Ownership per Mbps. 
 

HPe Aruba| How is Aruba responding to IOT and 5G? How are the AP's becoming versatile IOT Gateways and why will Wi-Fi be a critical part 
of 5G? 
 

Huawei | Lightning-fast and rock solid... Gregory Demilde (and Huawei Storage) 
 

Kaspersky | Creating awareness: how to prevent security breaches within your organisation. 
 

Mitel | Google & Mitel - 2 giants working together to create the Ultimate Customer eXperience. 

 

Orange Belgium | How to start with IOT in your business 

 

Orange Belgium | How to drive innovation in your company—use case of OBE 

 

Pulse Secure | Zero Trust Network Access. 

 

Sharp | Sharp’s Smart Office : discover the Windows Collaboration display! 

Interesse om er die dag bij te zijn? Aarzel niet en schrijf u alvast in!  

Laat u ook even weten in welke break-out sessies u interesse hebt (maximaal 4)?  

Binnen enkele weken sturen we u dan een definitieve planning door! 

 

Inschrijven kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar hello@bkm.be met daarin uw gegevens en de break-out sessies 

waarin u interesse hebt. 


