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Grötfrukost, SBTA Väst. SBTA Väst avslutar året med en grötfrukost för
medlemmar och inbjudna gäster. Kom och nätverka samt hör vad som
pågår inom SBTA och i vår bransch.

After Work i Stockholm. Inbjudan om detta går ut separat, då vi vill
hålla AW’n exklusiv, för SBTA:s medlemmar enbart. Hör av dig till Lotten
om du saknar information. 

Framtidens distribution. Vad är NDC, hur påverkar det utbudet och
sättet flygbolagen jobbar och säljer på? Vad vill flygbolagen, hur tänker
GDS’erna, hur påverkas företagen/kunden, hur kan teknologin stödja
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Hej,

Styrelsen för SBTA har under hösten sett över verksamheten och funderat över hur föreningen på bästa
sätt ska leverera innehåll och värde till medlemmarna. Under 2018 kommer vi därför att testa lite nytt;
istället för heldagsseminarier på Vår- och Höstkanten kommer SBTA att erbjuda månatliga seminarier av
kortare karaktär. Max 3 timmar där fokus ligger på nätverkande, informationsutbyte och högaktuella
ämnen. De flesta av träffarna kommer att förläggas till Stockholm, med tanken att deltagare utanför
regionen kan kombinera med andra möten för att få till en resa till Stockholm. Detta kompletteras med
webinarer och fortsatta aktiviteter i Väst och Syd. Vi kommer också igen undersöka möjligheten att
streama/spela in seminarier för de som inte kan delta fysiskt.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information! 

 

http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
https://www.arlandaexpress.se/
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
https://www.egencia.se/?utm_source=sponsorship&utm_medium=display&utm_campaign=sbta&utm_content=logo
http://www.sbta.se/kalender/bonus-och-formansprogram-inom-offentlig-sektor/
http://www.sbta.se/kalender/amadeus-corporate-travel-network-nordic/
http://www.sbta.se/kalender/sbta-vast-bjuder-till-grotfrukost/
http://www.sbta.se/kalender/framtidens-distribution-ljuset-av-ndc/


 
 
 
 
22 feb
 
 
 
 
 
15-16 mars

företaget? Förmiddagsseminarium i Stockholm med avslutande
lunchmingel. Flera talare ärredan klara och hemsidan uppdateras
regelbundet.

Seminarium om Möten. ”Hur planerar jag och genomför ett möte – från
A till Ö?” Seminariet består av Case studies i kombination med
föreläsning och samtal i mindre grupper. Kistamässan, Möten & Events,
Stockholm, 9.00-12.00.  Mer information kommer att finnas på vår
hemsida.

Nordic Business Travel Summit, Helsingfors. Mötet blir som förra året
ett lunch - lunchmöte, med en härlig mingelfest på kvällen.

 

Webinar

How Changes in Airline Distribution Will Impact Your Travel Program 
6 dec, kl 20.00, webinariet är på engelska.
During this webinar, attendees learn about the current state of the airline distribution landscape and will
hear from representatives of two TMCs on how changes in distribution are affecting their operations, how
these changes will impact their clients and how travel managers can better plan ahead. Come prepared
with your questions, as this webinar provides a unique opportunity to get answers in real time from those
closest to this issue.

SBTA Silversponsorer

Övrigt

SBTA kan med glädje berätta att vi till nästa år har fullt på Guldsponsorsidan för första gången! Det är
fantastiskt och ger oss möjligheter att utveckla, förädla och förändra utbudet till våra medlemmar. Tack alla
sponsorer för att ni stöttar verksamheten och alla TM’ar i föreningen!
 
Godjul och vi ses förhoppningsvis redan i mitten av januari,
 
Lotten
General Manager SBTA

http://www.sbta.se/kalender/att-bygga-ett-mote-fran-o/
http://www.sbta.se/kalender/nordic-business-travel-summit-2018/
http://www.sbta.se/kalender/nordic-business-travel-summit-2018/
http://www.gbta.org/Education/Pages/17DL1206.aspx
http://www.ebuildertravel.se
http://www.se.fcm.travel/
http://www.accorhotels.com/sv/sweden/index.shtml
https://www.bcdtravel.com/se/
http://www.mycabtravel.se/pages/flight-transfer.cab#
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