
Dagens program:
  
10.00 - 10.30 Ankomst og registrering
   

10.30 - 12.30 Anne Skare, fremtidsforsker
 

12.30 - 12.45 Find dit gruppelokale
  

12.45 - 14.30 Gruppemøder inkl. frokost
   

14.30 - 15.00 Pause m. kaffe og kage

15.00 - 16.30 Lars B. Struwe, generalsekretær
  

16.30 - 17.00 Pause
   

17.00 - 18.30 Brian Holm, sportsdirektør
   

18.30 - 19.00 Velkomstdrink
   

19.00 -              Middag m. underholdning af
                             Niels Krøjgaard, psykologisk
                             entertainer

BITVAdøgnet den 10. november 2022
Comwell Middelfart

Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

https://www.universalfuturist.dk/anne-skare-nielsen
https://www.youandx.com/speakers/lars-bangert-struwe?gclid=EAIaIQobChMI3_XJr7GZ-gIVwpTVCh3mlQc_EAAYASAAEgKwTvD_BwE
https://www.strongmind.dk/Brian-Holm?gclid=EAIaIQobChMIoOTQvbGZ-gIVlfhRCh3K1AGTEAAYAiAAEgJvnfD_BwE
https://www.nielskroejgaard.dk/


Oplæg samt gruppemøde med frokost: 1.595
3-retters middag samt underholdning: 650 kr.
Overnatning inkl. morgenmad: 1.095 kr.

Tilmelding på BITVAs hjemmeside
Snarest og senest den 7. oktober 2022
    
Adresse:
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500  Middelfart
  

Deltagergebyr:

  

Ovenstående priser er inkl. drikkevarer og moms
  

      

Tilmeldingen er bindende. Skulle du blive forhindret i at deltage,
kan virksomheden sende en anden i stedet for dig. Ved
afmelding senere end den 21. oktober eller NoShow faktureres
de omkostninger, BITVA måtte have ved din booking.
   

Vi glæder os til at se jer alle til endnu et inspirerende BITVAdøgn
med god mad og hyggeligt selskab - vi ses
i Middelfart!
   

BITVAs bestyrelse og sekretariat



Anne Skare, fremtidsforsker
"Kørekort til fremtiden” - Game changer – hvilke trends?
Anne vil give os et kørekort til fremtiden, så vi bliver bedre
til at spotte trends, se om hjørner og bliver bedre til at
navigere i kaos. Hårde trends, bløde trends og game-
changers. Hun slutter af med at tale om de nye spilleregler, 
og hvad de betyder for arbejdsmarkedet. 

Lars B. Struwe, generalsekretær, Atlantsammenslutningen
”Erhvervspolitik er sikkerhedspolitik" 
Lars vil give os en indflyvning i den internationale
sikkerhedspolitiske scene netop nu med fokus på fremtidens
balance mellem forsvars-, handels- og erhvervspolitik. 
Bl.a.; Hvor køber og sælger vi teknologiske varer i fremtiden?
Hvem producerer dem - og hvor?

Brian Holm, sportsdirektør
Bliv inspireret af et autentisk foredrag leveret med humor og
nærvær, når Brian, med motivation som omdrejningspunkt,
fortæller anekdoter fra cykelsporten.

Niels Krøjgaard, psykologisk entertainer:
Niels leverer et sjovt, fascinerende og indsigtsfuldt foredrag,
som kommer helt ud over scenekanten! Tilsat humor bliver
showet en utrolig underholdende oplevelse. Showet er både
fascinerende, tankevækkende og underholdende på én gang.
En blanding af trylleri, suggestion, psykologi og ikke mindst -
showmanship - gør oplevelsen uforglemmelig. 

https://www.universalfuturist.dk/anne-skare-nielsen
https://www.youandx.com/speakers/lars-bangert-struwe?gclid=EAIaIQobChMI3_XJr7GZ-gIVwpTVCh3mlQc_EAAYASAAEgKwTvD_BwE
https://www.strongmind.dk/Brian-Holm?gclid=EAIaIQobChMIoOTQvbGZ-gIVlfhRCh3K1AGTEAAYAiAAEgJvnfD_BwE
https://www.nielskroejgaard.dk/

