
BRANCHEFORENINGEN FOR INDUSTRIEL TEKNIK, 

VÆRKTØJ OG AUTOMATION 

STÆRKT FAGLIGT NETVÆRK 

BITVA & DANSK ERHVERV 

 

Brancheforeningen for Danmarks 

tekniske leverandører 

BITVA er en brancheforening med over 140 medlemmer. 

Branchens virksomheder er leverandører af alle former for 

automations- og automatikløsninger, transmissions-

systemer, værktøj og værktøjsmaskiner, udstyr, reservedele 

m.m. og kke mindst faglig knowhow og ekspertise til alle 

segmenter inden for den danske industri, landbruget, den 

maritime industri, offshore, offentlige værker m.v. 

BITVA-medlemmer er med til at højne branchen – og i  

samspil med Dansk Erhverv til at have en klar holdning til 

Danmark som erhvervsland. Et medlemskab af BITVA og 

Dansk Erhverv giver tyngde og indflydelse over for det 

politiske system. 

Et medlemskab af BITVA giver adgang til faglig viden og 

mulighed for deltagelse i relevante faglige netværk med 

andre importører, agenturvirksomheder, producenter, 

ingeniør- og handelsvirksomheder på det tekniske område. 

Et medlemskab af BITVA giver mulighed for at netværke 

og sparre med andre virksomhedsledere fra den tekniske 

branche.  

 

BITVA: 

 Formidler viden om og indsigt i branchens udvikling. 

 Fremmer det faglige netværk i branchen. 

 Varetager branchens interesser lige fra udfordringer 
med tilgang af kvalificeret arbejdskraft, uddannelse 
over rammevilkår. 

 Formidler relevant viden om regler, standarder, 
sikkerhedskrav mv. 

”BITVAs vigtigste opgave er at skabe værdi for medlems- 

virksomhederne og gennem fokus på høj faglighed, 

erhvervspolitisk indflydelse, netværk og uddannelse være 

den foretrukne brancheforening for tekniske leverandører 

til industrien” 

Allan Nelbom, bestyrelsesformand for BITVA 

 

Medlemskab 

 Elektrisk håndværktøj og 
havebrugsredskaber 

 Hydraulik 

 Industriel bearbejdning 

 Instrumentering 

 Pneumatik 

 

” Vores arrangementer skræddersyes efter vores 

medlemmers behov og konkrete udfordringer. 

De kan handle om regler og implementering, eller hvad nyt der 

er på vej, som kan påvirke markedet. Alle vores arrangementer 

er netværksarrangementer, som sikrer at vores medlemmer 

får tid til at inspirere hinanden” 

Frands Ellersgaard, medlem af Industriel Bearbejdning 

Alle medlemmer af BITVA er placeret i en faggruppe, 

hvor medlemmerne deler viden og opbygger relationer. 

Faggrupperne er en stor del af nerven i BITVA, idet de 

fylder fagligt indhold på de forskellige brancheområder. 

Faggrupperne bruges som forum til at udveksle og drøfte 

seneste nyt inden for branchens respektive fagområder. 

Det er typisk også i faggrupperne, at kuglerne til BITVAs 

mærkesager støbes. 

Faggrupperne arrangerer virksomhedsbesøg og holder kurser 

skræddersyet deres fagområde inden for f.eks. ny lovgivning 

eller juridiske relevante emner, som eksempelvis agentaftaler.  

På møderne i faggrupperne drøftes den overordnede markeds-

udvikling og konjunkturer i Danmark og udlandet. De relevante 

messer i Danmark og udlandet har tillige høj prioritet. 

 Transmission 

 Trykluft 

 Ventiler– og pumper 

 Værktøj og måleudstyr 

BITVAs faggrupper 
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Som medlem af BITVA er virksomheden samtidig medlem af 
Dansk Erhverv, og kan dermed omkostningsfrit benytte de 
forskellige services, som medlemskabet giver. 

Dansk Erhverv tilbyder 3 typer medlemskaber, og på oversigten 
nedenfor kan du se alle fordelene, På Dansk Erhvervs hjemme-
side finder du en uddybning af nedenstående oversigt, som 
her er vist i revideret form.  

 

Unikt branchefælleskab 

& netværk 

BITVA har branchens bedste forretningsnetværk, hvor du kan 

mødes med virksomheder som alle er tekniske leverandører. 

Det giver dig en unik mulighed for at udvide dit netværk i 

branchen og skabe nye forretningsforbindelser. 

BITVA tilbyder udover de faglige arrangementer også en 

række arrangementer af social karakter, som f.eks. det årlige 

BITVA døgn 24h, hvor en perlerække af oplægsholdere 

inviteres til at give input til alverdens emner inden for politik, 

ledelse eller et helt tredje felt. Der afvikles en golfturnering 

for såvel øvede som nybegyndere. Den årlige generalfor-

samling krydres tillige med oplæg og fællesspisning. 

 

3 gode grunde til at blive 

medlem af BITVA 
 

Branchens bedste faglige netværk 

Stærke statistikker og medlemsfordele 

Vidensdeling og indflydelse 

BITVA fordele 

 Medlemskab af en faggruppe, der matcher 
virksomhedens produkter 

 Statistik udarbejdet for de enkelte faggrupper 

 Rabat på branchens udstillinger 

 Indflydelse på udformning af branchens udstillinger 

 Netværk med branchens øvrige ledere 

 BITVAdøgnet 24h (årligt arrangement med foredrag 
om interessante emner inden for ledelse, politik mv.) 

 Viden om lønniveau i branchen via lønstatistik 

 Månedlige nyhedsbreve 

 Viden om branchens konjunkturer 

 Netværksskabende arrangementer 

 Kurser inden for relevante juridiske emner 

 Seneste nye brancherelevante viden inden for miljø 
og arbejdsmiljø 

 

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet 

med spørgsmål og input. 

Sekretariatet:  

Marianne Eltong Gade 

Sekretariatschef 

Telefon: 3374 6227 

Mobil: 4079 3415 

meg@danskerhverv.dk 

 
Janne Andersen 

Sekretær 

Telefon: 3374 6257 

jand@danskerhverv.dk 

 

Dansk Erhverv fordele 

Prisen for et medlemskab af Dansk Erhverv afhænger af  
virksomhedens lønsum og antal ansatte. Kontakt Jakob for 
yderligere information. 

      
    Jakob Gudum 

     Chefkonsulent 
    Telefon: 3374 6219 
    Mobil: 2240 3520 
    jgu@danskerhverv.dk 

Se mere på BITVA.dk og følg 

BITVA på LinkedIn 


