
 

 

 

   

Persbericht: BTG Business Event: Unlocking the power of networks 

Driebergen, 27 mei 2015 – Op 4 juni a.s. vindt in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk het BTG 

Business Event plaats. Het centrale thema van deze bijeenkomst is ‘Unlocking the power of 

networks’. Met dit thema benadrukt BTG op feestelijke wijze haar intermediaire rol als 

belangenbehartiger van grote en middelgrote bedrijven binnen de wereld van ICT en 

telecommunicatie. 

Tijdens het BTG Business Event kiest een professionele jury en het aanwezige publiek de ICT/Telecom 

manager 2015, waarmee BTG de door TMA ingezette traditie in 1998 voortzet en het belang 

benadrukt van de functie van ICT/Telecom managers binnen de Nederlandse organisaties. Hun 

sleutelrol is vaak onderbelicht. 

‘Unlocking the power of networks’ isook het thema van het vernieuwde BTG magazine, ‘BTG In 

Business’, een thema dat BTG sterk typeert. Dit magazine verschijnt 4 juni a.s. en wordt dan tevens 

op de BTG website gepubliceerd.  

Het middagprogramma start om 14.00 uur met een presentatie van Amazon. Daarnaast  presenteren 

de genomineerden voor de BTG Award hun praktijk casus en gaan zij een battle aan met elkaar. Door 

middel van een interactieve stemming spreekt het aanwezige publiek zich uit over de beste 

kandidaat.  

Het avondprogramma start om 17.00 uur. Tijdens het diner licht Marco Gianotten toe hoe 

creativiteit en technologie hand in hand gaan om succesvol te ondernemen. Special Guest Ali B 

verzorgt een spetterend optreden waarbij hij het thema van de avond op geheel eigen wijze tot 

uiting brengt. De avond wordt afgesloten door Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam, hij zal 

onthullen wie met de BTG Award naar huis gaat. De dagvoorzitter is Gerard van Vliet, CEO van de 

Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.  

Voor meer informatie over het BTG Business Event, het programma en de genomineerden voor de 

BTG Award, kijk op BTG Business Event 2015 

Geïnteresseerden voor deze bijeenkomst kunnen zich aanmelden via officemanager@btg.org 

Over de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG)  

BTG behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal 

gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. De vereniging vertegenwoordigt haar leden bij 

toezichthouders, ook internationaal. Voor meer informatie kijk op www.btg.org 

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Margreet Sandee, persvoorlichter BTG, telefoon 06-

24984227 
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