
De Telenet Wigo 
cocktail, een 
verrassende  
mix van  
marketing en 
learning

WIGO … een innovatief product vraagt 
om een innovatieve trainingsaanpak …

De lancering van WIGO is een mijlpaal binnen de 
geschiedenis van Telenet: de eerste all-in voor het 
hele gezin. Het was van cruciaal belang dat we het 
verhaal van WIGO superhelder overbrachten naar 
onze medewerkers zodat de ze doordrongen waren 
van het concept “Gaan en blijven gaan” en ze dat 
gevoel konden vertalen naar de klant …
De hele WIGO-opleiding is gebaseerd op 
1 visie: ‘Leren is beleven!’ We oefenden de 
gespreksvaardigheden in klassikale vorm.  
Strategische en inhoudelijke productkennis trainden 
we via video en e-modules. 
Voor de strategie kozen we voor een professionele 
videoproductie in lijn met de reclamespot. De 
e-learning bevatte dan weer een inspirerende 
e-module dat het WIGO-verhaal vertelt vanuit het 
perspectief van een doorsnee gezin. Onze CEO John 
Porter figureerde als gids doorheen het verhaal.
Focus tijdens de live training was de verkoop van 
WIGO. Een sessie van 3 uur waarin het motto was 
“doen i.p.v. erover te praten”. Via tegels die de 

bouwstenen van het gesprek illustreren, voelden 
de deelnemers echt hoe ze zich bewegen in een 
gesprek en hoe ze optimaal kunnen inspelen op de 
leefwereld van de klant. 
Het resultaat van dit opleidingstraject was meer dan 
geslaagd. Dat was enkel mogelijk door een intense 
samenwerking met onze marketingafdeling. Door die 
samenwerking waren we zeker dat we zowel naar de 
markt als naar onze medewerkers één taal spraken! 
De Telenet Wigo cocktail, een verrassende mix van 
marketing en learning.

Over Telenet
Als toonaangevende aanbieder van entertainment- 
en telecommunicatiediensten in België is Telenet 
steeds op zoek naar de ideale beleving in de 
digitale wereld. Het is onze ambitie om werken en 
leven eenvoudiger en plezieriger te maken. Onze 
klanten, zowel gezinnen als bedrijven, inspireren 
en hen helpen een optimaal digitaal leven te 
leiden: daar gaan wij voor. We willen onze klanten 
zorgeloos laten genieten van de beste connectiviteit, 
het beste entertainmentaanbod en de beste 
businessoplossingen, en dit op elk moment, op elk 
toestel en op elke plaats. 
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