
66
M

ijl
p

a
le

n

Maître Gims geeft een 
exclusief optreden in Luik, 
alleen voor Orange-klanten, 
als onderdeel van het unieke 
getrouwheidsprogramma 
Orange Thank You. De 
Franstalige rapper/zanger 
is razend populair bij 
jongvolwassenen. Met zijn 
nieuwste album ‘Ceinture 
Noire’ staat hij bovenaan in de 
hitlijsten in Europa, tot zelfs in 
Canada. 

Orange presenteert Love 
Unlimited, de eerste 100 % 
onbeperkte combinatie van 
mobiele telefonie, internet en 
tv op de markt. Love Unlimited 
is een formule met onbeperkt 
mobiele data, sms’en, bellen, 
internet en tv. Zo kunnen 
klanten altijd en overal 
verbonden blijven, zowel thuis 
als onderweg, met een volledig 
gerust gemoed.  

Orange lanceert als eerste 
end-to-end mobiele IoT-diensten 
en baant zo de weg voor de 
(r)evolutie van IoT in België. Het 
Mobile IoT-netwerk van Orange 
beslaat 100 % van het Belgische 
grondgebied. Bedrijven kunnen 
de eerste IoT-oplossingen in 
gebruik nemen met dank aan 
de nieuwe Rapid Development 
Kit en een commerciële Mobile 
IoT-aanbieding (‘Connected 
Things’) waarmee bedrijven IoT-
oplossingen op een intelligente 
en veilige manier kunnen 
ontwikkelen en uitrollen.  

Orange activeert live tv op 
zijn mobiele Orange TV-app 
waarmee klanten hun favoriete 
programma’s nu ook onderweg 
kunnen bekijken. Eerder werd 
al een Fixed Phone-optie 
toegevoegd aan de bestaande 
Internet Boost- en Evening & 
Weekend-opties voor wie graag 
een vaste lijn zou hebben of 
houden.

Orange Belgium en Medialaan 
tekenen een full MVNO-
overeenkomst die JIM Mobile en 
Mobile Vikings verwelkomt op 
het netwerk van Orange Belgium.

M
ijl

pa
le

n 
20

18
April

...

...

...

...

...

Orange Belgium voegt TLC, 
Eurosport 2 en de Franstalige 
versies van Eurosport 1 en 
Discovery Channel toe aan zijn 
Love-pakket in Vlaanderen.   

Januari

...

Orange Belgium en Orange 
Polska bereiken een akkoord 
met Salesforce, de wereldleider 
in CRM, en Vlocity, een 
toonaangevende speler 
in cloudcomputing. Beide 
zullen Orange helpen sneller 
business agile te worden en de 
marktintroductietijd te verkorten 
door cloudgebaseerde 
oplossingen te installeren op 
de digitale en ondersteunde 
kanalen van Orange.

Maart

...

Orange Belgium kondigt de 
lancering aan van het eerste 
mobiele abonnement met 
onbeperkt mobiel internet in 
België, een eerste zet om zijn 
positie als bold challenger in 
de verf te zetten. Vanaf 40 
euro per maand bevatten de 
Orange Arend-tariefplannen nu, 
bovenop onbeperkt sms’en en 
bellen, ook onbeperkt mobiele 
data. Klanten kunnen nu altijd 
en overal surfen, zonder dat ze 
zich zorgen hoeven te maken 
over hun internetgebruik.  

Februari 

...

Orange Belgium viert de 
succesvolle lancering van 
zijn online platform Orange 
Tribe met een speciale live 
Q&A-sessie met CEO Michaël 
Trabbia. Op Orange Tribe 
kunnen klanten informatie 
uitwisselen, vragen stellen of 
met elkaar chatten, bijvoorbeeld 
over de producten en 
diensten van Orange, nieuwe 
technologieën en ander nieuws 
uit de telecomwereld.

Mei

...
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Sinds december 2016 heeft 
Orange Belgium al ruim 13 
miljoen euro geïnvesteerd 
om de toegang tot mobiel 
breedband in Wallonië te 
optimaliseren en de mobiele 
4G-dekking uit te rollen in 39 
gemeenten waar de vaste en 
mobiele diensten te wensen 
overlieten. Vandaag bereikt 
het 4G-netwerk van Orange 
Belgium 98 % van de bevolking 
in deze ‘witte zones’ in Wallonië 
en de indoordekking steeg tot 
94 %. 

Orange Belgium lanceert 
een mobiel abonnement 
met onbeperkt bellen 
voor 20 euro en blijft het 
inbegrepen datavolume bij zijn 
abonnementen verhogen.

Orange Belgium pakte als 
eerste uit met een aantal echte 
use cases die gebaseerd 
zijn op de langverwachte 
5G-technologie. In het bijzijn 
van Stéphane Richard, 
CEO van de Orange Groep, 
demonstreerde Orange 
Belgium het potentieel en de 
toekomstige toepassingen 
van 5G en het bevestigde zo 
zijn ambitie om de uitrol van 
de 5G-technologie voor zijn 
residentiële en zakelijke klanten 
zo snel mogelijk aan te vatten.

Orange Belgium sluit een 
partnership met KANAL 
– Centre Pompidou, het 
gloednieuwe museum voor 
moderne en hedendaagse kunst 
in de legendarische Citroën-
garage in Brussel. Samen 
willen ze hét multidisciplinaire 
kunstencentrum van de 
toekomst bouwen. 

Dankzij een versterkt 
partnership met Google biedt 
Orange Belgium aan zijn Love-
klanten de Google Chromecast 
aan, zodat zij makkelijk 
honderden films, series, 
playlists, sportevenementen, 
foto’s enz. van hun smartphone 
rechtstreeks naar hun tv kunnen 
‘casten’.

Orange start met de 
installatie van een nieuwe 
gebruikersinterface op zijn 
tv-decoder en rust zijn mobiele 
Orange TV-app uit met extra 
functies zodat klanten zowel 
thuis als onderweg naar hun 
favoriete tv-programma’s 
kunnen kijken.

Orange Belgium breidt zijn 
Love-pakket uit met MENT TV, 
njam!, Dobbit TV en Plattelands 
TV in Vlaanderen en met LCI en 
TF1 Séries Films in Wallonië.
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Orange is de eerste operator die 
zowel Voice-over-WiFi (VoWiFi) 
als Voice-over-4G (VoLTE) 
activeert. Beide technologieën 
zullen bijdragen tot een betere 
ervaring tijdens het bellen met 
glashelder geluid, een grotere 
dekking en een opvallend 
kortere verbindingstijd. Orange-
klanten kunnen voortaan overal 
verbinding maken met de beste 
beschikbare technologie om in de 
beste mogelijke omstandigheden 
te bellen op het wifi-, 2G-, 3G- of 
4G-netwerk van Orange.

Orange Belgium wordt 
hoofdsponsor van het 
e-sportteam Sector One en het 
grootste toernooi voor e-sport 
in de Benelux, GameForce 
Masters.

Orange is de eerste Belgische 
telecomoperator die meewerkt 
aan het proefproject rond 
glasvezel van Fluvius, dat 
perfect aansluit op de 
doelstellingen van de Vlaamse 
Regering om het supersnelle 
internet van de toekomst 
beschikbaar te maken in 
Vlaanderen. In 2019 start een 
proefproject in vijf steden en 
gemeenten, met als doel 15.000 
gezinnen te connecteren. 

De start-ups en scale-ups 
Chatlayer, iReachm en 
Thingsplay zijn officieel 
geselecteerd voor het tweede 
seizoen van Orange Fab BeLux.
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