
6 april

25 april

2-4 maj

3 maj

19 maj

AW i Stockholm för SBTA:s medlemmar! Mer information har skickats
ut separat. Kom på date med oss på ett av Stockholms nya heta hotell!

Rundabordssamtal om Möten och Hållbarhet! Rundabordssamtalet,
som hålls på SBTA:s kontor i Stockholm, är endast öppet för SBTA:s
Direkta medlemmar/Köpare av resor och möten. Läs mer här! Efter
önskemål från flera medlemmar!

ITM, SBTA:s systerförening i Storbritannien, avhåller sin årliga
konferens i Birmingham. SBTA:s direkta medlemmar (köpare) erbjuds
deltagande utan kostnad, övriga SBTA-medlemmar till rabatterat pris.
Klicka här för att läsa mer om konferensen och kontakta Lotten för länk
till anmälan.

SBTA Väst bjuder in till frukostseminarium om Kommunikation.
Best practice i form av presentationer från SBTA-medlemmar som
berättar hur de arbetat för att nå igenom i bruset. Klicka här.

SBTA Vårforum och Årsmöte hålls i år på Radisson Blu Royal Park
Hotel vid Frösundavik. Vi ordnar med transport till och från Centralen
och beräknar programstart runt 9.30 för att avrunda senast 16.00. 
Programmet skapas fortfarande, men tar bland annat upp den
spännande frågan om ”kvitton” samt verktyg som kan bidra till en bättre
kundupplevelse. Mötet avslutas med en AW för de som har lust att

SBTA Nyhetsbrev - april 2017

Hej,

I dag har vi mycket att dela med oss av i Nyhetsbrevet. SBTA arbetar nära och intensivt med övriga
europeiska föreningar genom GBTA för att påverka beslut och informera beslutsfattare i frågor rörande
”affärsresande”. En uppdatering av vad som sker på området kommer att ges på SBTA:s Vårforum den 19
maj.

Under månaden som gått har SBTA yttrat sig i två remissärenden; dels i frågan om en svensk Flygskatt
och dels i frågan om Handeln med utsläppsrätter för Flyg inom EU. Den som vill veta mer om SBTA:s
ståndpunkt i frågorna är välkommen att höra av sig till undertecknad. 

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!

http://www.sbta.se/kalender/rundabordssamtal-miljo-och-moten/
https://www.itmconference.org.uk
http://www.sbta.se/kalender/sbta-vast-seminarium-om-kommunikation/


15-19 juli

28-30 nov

stanna kvar och nätverka en stund. Klicka här.

GBTA Convention i USA är årets och världens största konferens inom
”business travel”. Närmare 7000 personer samlas under 4 dagar för
nätverkande och utbildning. Klicka här.

GBTA Conference Europa. Vi samlar återigen branschen i Frankfurt,
Tyskland. Klicka här.

  

  

 

  

 

SBTA Guldsponsorer

Utbildningar

Vårens webinarer i regi av GBTA ute. De är i allra flesta fall kostnadsfria för SBTA:s medlemmar. (Klicka
här för att se hela listan.) Då de går ut globalt är tiden tyvärr inte den bästa, men tänk på att alla webinarer
läggs upp på GBTA:s Hub. Där kan man se dem när som helst. Skillnaden är att möjligheten till interaction
med föreläsaren försvinner.

SBTA:s eLearning, en Introduktionskurs i Travel & Meetings management, finns alltid tillgänglig. Titta på
hemsidan för mer information.

Stipendier

SBTA:s stipendiestiftelse delar med glädje ut stipendier till medlemmar. Information om vem som kan söka,
hur du söker och vad stiftelsen beviljar stipendier för finns här. Det går till exempel alldeles utmärkt att söka
för deltagande vid någon av de spännande konferenser vi berättat om i det här nyhetsbrevet.

SBTA Silversponsorer

Övrigt

GBTA:s medlemsföreningar i Europa har precis avslutat ett spännande möte, där vi bland annat
diskuterade vilka aktuella politiska aktiviteter som kan komma att påverka vår bransch och hur vi eventuellt
kan förbereda oss. 

Dessutom gick vi igenom några av de 105 förslag på ”breakout sessions” som kommit in till konferensen

 

http://www.sbta.se/kalender/sbta-varforum-och-arsmote/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-convention-usa/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-europe-conference/
http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
https://www.arlandaexpress.se/
https://www.gbta.org/Education/Pages/Webinars.aspx
http://www.sbta.se/sample-page/sbta-stipendium/
http://www.ebuildertravel.se
https://www.travellinkcorporate.se/prdtlc/home.do?BV_UseBVCookie=no&country=SE&language=sv
http://www.accorhotels.com/sv/sweden/index.shtml
https://www.bcdtravel.com/se/
http://www.mycab.se/


i november. Det finns ett väldigt engagemang från olika håll för att göra ett spännande program och en
bygga bra konferens. 

Efter SBTA Syds seminarium i början av mars tog SBTA initiativ till en arbetsgrupp som ska ta fram
en mall för upphandling av taxitjänster. Seminariet var mycket uppskattat och det blev tydligt för alla
närvarande att det är en ibland infekterad och alltid komplicerad fråga. Vi återkommer med mer information
längre fram. Om någon av våra medlemmar har lust att delta i arbetet går det bra att höra av sig.

Med vänlig hälsning,

Lotten
General Manager SBTA


	SBTA Nyhetsbrev - april 2017
	Hej,
	Aktiviteter
	SBTA Guldsponsorer
	Utbildningar
	Stipendier
	SBTA Silversponsorer
	Övrigt


