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Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation - BITVA - er en 
kommercielt orienteret brancheforening med mere end 150 medlemmer.

Børsen | 1217 København K | Telefon 33 74 61 12 | www.bitva.dk | info@bitva.dk

Der er lagt an til intet mindre end en
perlerække af knivskarp inspiration fra
så forskellige oplægsholdere som
sexolog Joan Ørting, TV-læge Peter
Qvortrup Geisling, Turnaround-eks-
perten Peter Jørgensen, Venstre-
næstformand Inger Støjberg samt
Dansk Erhverv-direktør Brian Mikkel-
sen med flere ved BITVAdøgnet 24h
2019.

Ambitionen er at give medlemmer-
ne indsigt i vidt forskellige emner som

mental sundhed, balance mellem ar-
bejdsliv og hjemmeliv, og give mar-
kante holdninger fra en værdikriger i
opposition. 

Aftenarrangementet er denne 
gang lagt i hænderne på Kennet K fra
Musikquizzen, der vil være selskabets
quizmaster gennem kendte - og nok
også ukendte – musiknumre, som det
kendes fra P3-programmet.

Menuen på BITVAs årlige netværks-
døgn er således stærkt, fagligt 

indhold, netværk og masser af inspi-
ration. Tag gerne en kollega med, så
virksomheden er sikker på, at man får
så mange gode pointer og inspiration
som muligt med hjem fra BITVAdøg-
net 24h, opfordrer sekretariatet, der
ser frem til endnu et spændende BIT-

VAdøgn 24h i godt samvær på tværs
af hele BITVA.

Deltagerprisen er blot 3.000 kroner,
ekskluive moms, pr. person for 
oplæg, forplejning og overnatning. Til-
melding til sekretariatet senest den 15.
oktober.                                             jn

24 timer 
med branchen 
i fokus

De fremmødte har traditionelt stort udbytte af BITVAdøgnet 
24h-arrangementet, hvor der både er førende indlægsholdere og rig 
tid til at netværke medlemsvirksomhederne imellem.

Den 7. til 8. november holdes BITVAdøgnet 
24h 2019, som denne gang finder sted på 
Comwell Hotel Kellers Park i Brejning. 
Medlemmerne kan her møde førende 
indlægsholdere og top-underholdning 
samt inspirere og netværke indbyrdes.

BITVA er på plads i Herning i forbindel-
se med hi ´19, og har i lighed med 
seneste hi-messe også i år en stand 
i Hal M, hvor interesserede kan 
høre mere om brancheforeningen og 
aktiviteterne samt møde flere af med-
lemsvirksomhederne.

Den 1. oktober holdes også Happy
Hour på standen klokken 15.30 til
16.30 for både medlemsvirksomheder
og interesserede, der kommer forbi.

I hele messeperioden opfordres
medlemsvirksomhederne også til at
komme forbi, og være med til at teg-
ne brancheforeningen på messen,
hvor sekretariatet vil være repræsen-
teret alle tre dage, og i øvrigt også in-
formere nærmere om de i alt 140
medlemsvirksomheder, og deres
kompetencer, samt guide interessere-
de videre til udstillende medlemsvirk-
somheder.                                           jn

Medlemsvirksomhederne opfordres til at 
komme forbi BITVA´s stand i Hal M på hi ´19, 
den 1. til 3. oktober i Herning.

BITVA-standen er placeret centralt i Hal M, hvor også mange af 
medlemsvirksomhederne udstiller.

Kom forbi 
BITVA-standen 
på hi-messen


