
 

 

Agenda 
27 april 

09:30 Välkomna 

09:50 Seminarium Sharing Economy – Delningsekonomi 

Vi inleder med en beskrivning av hur den alltmer aktuella delningsekonomin fungerar och hur det 
påverkar samhällsekonomin i stort. Jesper Vik ansvarig för Business Development — Business Travel 
Nordic på Airbnb berättar om deras satsning på affärsresemarknaden. Rebecca Filis 
verksamhetsutvecklare på Skatteverket presenterar Skatteverkets rapport om delningsekonomi. 
Därefter följer en paneldiskussion med Pernilla Brodén Global Category Manager Travel på SKF, 
Helene Holmberg Head of Business Development Nordic på HRG samt tidigare talare. Självklart 
finns det utrymme för åhörarna att ställa frågor. 

10:50 Nätverkspaus 

11:30 SBTA Årsmöte 

12:15 Lunch 

13:30 ”What’s up?!” 

Effektivare kommunikation och samarbete; Maria Waerland Meetings Manager på Regeringskansliet 
delar med sig av lärdomar efter stipendieutbildning. 
Affärsresenären – framtid & behov; Marie Sandrup redovisar sitt examensarbete från IHM Business 
School. 
Återraportering från SBTA Meetings kommitée. 
Information från GBTA kring Industry Affairs och annat. 

14:30  Nätverksfika 

15:15  Ledarskap kan främja kreativitet 

Hur kan vi lyfta fram och öka uppfinningsrikedomen hos oss själva, våra kollegor och medarbetare 
med hjälp av ett gott ledarskap? David Åberg, Kreativ idégivare på Moderna Kompetenser ger sin 
bild av resan från osäkerhet till ny tjänst, nytt arbetssätt och en ny vardag. 

16:00 Utdelning av Business Travel Awards 

17:00  Mingel med överraskning 

18:30  Nätverksmiddag 

 

 

 



 

 

28 april 

08:50 Introduktion 

09:00 Seminarium Total Cost of Travel 

Vad är egentligen ”Total Cost of Travel” och vad kan det driva för besparningar? Evaldas Darskus, 
Group Travel Manager på Swedbank presenterar sitt Business Case och berättar hur han fick gehör 
för nya processer och rutiner genom Total Cost of Travel. 

09:50 Kort paus inför Interaktivt forum 

10:00  Interaktivt forum 

Interaktivt forum innehåller flera olika moment bland annat förbokade möten, ad hoc möten, 
rundabords diskussioner samt en möjlighet att visa upp sin produkt. 
Rundabordssamtalen tar upp följande ämnen: 
• End-to-end, processförenkling. Hur gör man, var börjar jag och vilka involverar jag? 
• Policy och delningsekonomin. 
• Rate parity på hotell. Vilken lagstiftning disktueras och vad kan det få för konsekvenser? 
• Går det att ta kontroll över företagets möten? Samtal kring produkter och tjänster, KPI:er och 
budskap. 

12:30 Tack för denna gång 


