
	  
	  
SBTA	  Travel	  &	  Meetings	  Forum	  2016	  
Under	  en	  och	  en	  halv	  dag	  anordnas	  SBTA	  Travel	  &	  Meetings	  Forum	  i	  Stockholm.	  	  
Som	  leverantör	  och	  Associerad	  medlem	  i	  SBTA	  har	  du	  möjlighet	  att	  delta	  i	  Interaktivt	  forum	  
som	  pågår	  mellan	  10:00-‐12:30	  den	  28	  april.	  	  
	  
Vi	  upplever	  att	  det	  saknas	  en	  mötesplats	  för	  den	  nisch	  i	  branschen	  vi	  verkar	  inom.	  SBTA	  tar	  
stafettpinnen	  och	  skapar	  en	  ny	  plattform,	  där	  syftet	  är	  att	  aktörer	  inom	  det	  vi	  kallar	  
”corporate	  travel	  och	  meetings”	  kan	  träffas	  på	  ett	  kostnads-‐	  och	  tidseffektivt	  sätt.	  	  
Målet	  är	  att	  både	  direkta	  och	  associerade	  medlemmar	  upplever	  att	  ”det	  är	  här	  det	  händer	  
och	  det	  är	  här	  man	  ska	  vara”.	  
	  
Alla	  köpare	  som	  anmält	  sig	  till	  SBTA	  Travel	  &	  Meetings	  Forum	  deltar	  i	  Interaktivt	  Forum.	  
Endast	  leverantörer	  som	  är	  SBTA	  medlemmar	  kan	  delta	  enligt	  nedan	  i	  Interaktivt	  Forum.	  	  
	  
Information	  
Plats	   Quality	  Hotel	  Globe	  Stockholm	  
Datum	   28	  april	  
Tid	   10:00-‐	  12:30	  
Avgift	  
Interaktivt	  Forum	  

8500:-‐	  ex	  moms	  
I	  priset	  ingår	  förbokade	  möten	  som	  matchas	  med	  dina	  önskemål	  
2	  representanter	  ingår	  i	  avgiften	  (endast	  Interaktivt	  Forum)	  

Avbokningsregler	  	   3	  veckor	  före	  ankomst,	  därefter	  debiteras	  hela	  avgiften 
Avbokning	  sker	  via	  länk	  i	  bekräftelsemailet	  	  

	  
Interaktivt	  forum	  innehåller	  flera	  olika	  moment	  bland	  annat	  förbokade	  möten,	  ad	  hoc	  
möten,	  rundabords	  diskussioner	  samt	  en	  möjlighet	  att	  visa	  upp	  sin	  produkt.	  Mer	  information	  
och	  instruktioner	  kommer	  närmare	  eventdatumet.	  För	  att	  göra	  matchningen	  till	  de	  
förbokade	  mötena	  behöver	  vi	  förstå	  vad	  för	  budskap	  eller	  produkt	  ni	  vill	  lyfta	  fram.	  En	  fråga	  
om	  detta	  kommer	  i	  anmälan.	  Det	  är	  viktigt	  att	  formulera	  	  specifika	  önskemål	  då	  
matchningen	  görs	  manuellt,	  för	  att	  i	  möjligaste	  mån	  tillfredsställa	  och	  möta	  era	  och	  
kundernas	  behov.	  Efter	  att	  anmälan	  stängts	  kommer	  ni	  att	  få	  en	  lista	  på	  de	  kunder	  som	  
anmält	  sig	  och	  då	  önska	  vilka	  ni	  helst	  vill	  träffa.	  	  
	  
Nytt	  för	  i	  år!	  
För	  att	  skapa	  ökad	  dynamik	  i	  föreningen	  uppmuntrar	  vi	  er	  som	  deltar	  i	  Interaktivt	  forum	  att	  
bjuda	  med	  kunder	  som	  inte	  är	  SBTA	  medlemmar	  till	  ett	  förmånligt	  pris.	  Invitera	  till	  en	  
annorlunda,	  kunskapshöjande	  aktivitet,	  till	  samma	  kostnad	  som	  	  SBTA:s	  direkta	  medlemmar	  
betalar	  (1395	  ex	  moms).	  Anmäl	  intresse	  vid	  registrering	  så	  kommer	  information	  via	  mail	  om	  
hur	  anmälan	  och	  betalning	  av	  inbjudna	  gäster	  går	  till.	  	  
	  
För	  frågor	  	   	   info@sbta.se	  	   08-‐410	  80092	  


