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Hej,
I januari börjar de nya medlemspaketen för Direkta medlemmar att gälla. SBTA har
därför startat en värvningskampanj. Den som värvar 5 nya Direkta medlemsföretag
före mitten av februari får deltagaravgiften till NBTS 2019 som tack! Nu finns alltså
möjligheten att gå med i SBTA på Grundnivån för bara 600 kr per år ex moms.
Målsättningen är att vi ska nå fler företag utanför storstadsregionerna och därmed
få större möjlighet att lyfta TM-frågorna i Sverige. Det här gäller alla medlemmar
som värvar nya TM/företag till SBTA. Läs mer om värvningskampanjen på SBTA:s
medlemssidor, klicka här för att komma till hemsidan! 

Styrgruppen för SBTA Offentlig Sektor (SOS) startade i våras en sluten LinkedIn-
grupp för reseansvariga inom offentlig sektor. Gruppens syfte är att medlemmar
som jobbar inom offentlig sektor ska kunna kommunicera med kollegor kring rese-
och mötesrelaterade frågor. Du ansöker enkelt genom att söka på SBTA Offentlig
Sektor i sökfältet på LinkedIn.

SBTA Guldsponsorer

                             

                 

   

Aktiviteter

Programmet för våren 2019 är till delar färdigt, men vi kommer att fylla på med
många fler aktiviteter.

http://www.sbta.se/
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
https://www.aventri.com/
http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
https://jetstream.united.com/#/public-landing
https://www.kds.com/
https://www.egencia.com/public/se/


 

27-29 nov
GBTA Conference, Berlin. Träffa kollegor och branschfolk från hela Europa, lyssna på
spännande föreläsningar och delta i branschdiskussioner. 

7 dec 
Grötfrukost, Göteborg. Klicka på länken för att komma till anmälan. 

11 dec     
Grötfrukost, Stockholm. Klicka på länken för att komma till anmälan. 

28 jan     
Hållbart tjänsteresande – ett seminarium med fokus på miljömål och CO2 utsläpp.
Ett SOS-seminarium i Stockholm, som är öppet för reseansvariga inom Offentlig
sektor samt för leverantörer som arbetar mot Offentlig sektor. En länk till anmälan
kommer inom kort.

29 jan
Hur ska man hänga med i dagens snabba utveckling? – ett seminarium som ger
svar, Stockholm, av SBTA stipendiaten Ann Gyllingmark. 

20 feb       
SBTA seminarium, levererat av Möteskommittén, på Möten &Events i Kista. Mer
information följer.

21-22 mar 
Nordic Business Travel Summit, Köpenhamn

   

Se hela kalendern!

Webinar
   

Kommande SBTA webinar

5 dec
Webinar: Amerikanska flygmarknaden nu och framöver
United bjuder in till ett webinar om den amerikanska flygmarknaden. Miljö och
teknologi är viktiga faktorer för ett hållbart flyg och hög kundnöjdhet. Hur ser
utvecklingen ut, i USA generellt och hos United mer specifikt?

 

http://www.sbta.se/kalender/4167/
http://www.sbta.se/kalender/grotfrukost-med-sbta-vast-goteborg/
http://www.sbta.se/kalender/grotfrukost/
http://www.sbta.se/kalender/hallbart-tjansteresande-sbta-offentlig-sektor/
http://www.sbta.se/kalender/hur-hanga-med-den-snabba-utvecklingen-ett-seminarium-som-ger-svar/
http://www.sbta.se/kalender/seminarium-om-moten-favorit-repris/
http://www.sbta.se/kalender/nordic-business-travel-summit-2019/
http://www.sbta.se/activities/
http://www.sbta.se/kalender/webinar-amerikanska-flygmarknaden-nu-och-framover/


Kommande GBTA webinar

4 dec - How Can AI Impact Your Travel Policy, läs mer!
11 dec - Travel Management Past, Present, and Future, läs mer! 
12 dec - Safety for Female Travelers: The Female Travelers' Point of View, läs
mer! 
13 dec -  How Can Travel Programs Address Sustainability? Läs mer! 

Utbildning

Information om utbildningar hittar du på SBTA:s hemsida. 

Kom ihåg att vi under Nordic Business Travel Summit i Köpenhamn i samarbete
med de nordiska föreningarna, delar ut Nordic Business Travel Awards. I år delar vi
även ut ett pris till en Travel manager som verkar i regionen. Passa på att nominera
en kollega, vän eller kund som gjort något för att ”skapa värde för resenärerna” i
sin organisation! Juryn består av representanter från styrelsen för de 4
föreningarna. Klicka här för att läsa mer. 

SBTA Silversponsorer

         

                    

                              

Må gott och Simma lugnt,

Lotten Fowler, General Manager SBTA

   

https://www.gbta.org/calendar/all-programs/eventid/428/e/how_can_ai_impact_your_travel_policy-04-12-2018
https://www.gbta.org/calendar/all-programs/eventid/435?e=travel_management_past,_present,_and_future-11-12-2018
https://www.gbta.org/calendar/all-programs/eventid/427/e/safety_for_female_travelers_-_the_female_travelers_point_of_view-12-12-2018
https://www.gbta.org/calendar/all-programs/eventid/433/e/how_can_travel_programs_address_sustainability/-13-12-2018
http://www.sbta.se/nyheter/nordic-travel-manager-award/
https://www.se.fcm.travel/
https://www.arlandaexpress.se/
https://www.concur.se/?pid=loc_banner_awareness&cid=iprio_sbta_web_20180126
http://www.ebuildertravel.se/
http://www.accorhotels.group/
https://www.amexglobalbusinesstravel.com/
https://www.bcdtravel.com/move-se/
https://www.mycabtravel.se/pages/flight-transfer.cab
https://www.airplus.com/corporate/en/start-page.html
https://www.hertz.se/rentacar/reservation/
http://www.facebook.com/SBTAinfo/
https://twitter.com/SBTAinfo
http://www.linkedin.com/company-beta/1672544/
mailto:info@sbta.se

