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Juni 2019

Hej,
Varmt välkomna till SBTA:s nya styrelsemedlemmar. Styrelsen valdes på Årsmötet den

20 maj och kommer fram till nästa års stämma att bestå av; Mia Andersson – Festive

Road (ordförande), Christian Riebne – Ericsson (vice ordförande), Ola Ohlsson ‑ IKEA,

Mats Lagerholm ‑ Essity Hygiene and Health, Bobbi Djordjevic ‑ Dentsply Sirona,

Marlene Roslin ‑ Vattenfall, Carina Pettersson ‑ MSB, Helene Holmberg ‑ American

Express GBT, Ingemar Björk ‑ Volvo Group, Claes Lanner ‑ Scandic Hotels.

Om du är Travel manager eller rese‑/mötes ansvarig och medlem i SBTA har du fått

vår nordiska Salary Survey. Fyll gärna i den. Vi sammanställer den när vi fått in

tillräckligt många svar för att det ska vara ”vettigt” att använda datan. Många TM’ar

har haft stor nytta av informationen i samtal med chef och kollegor, så använd några

minuter på att svara på enkäten. Om du inte fått den, eller inte hittar den, kontakta

info@sbta.se. 

 

 

Ny intressant artikel av Amon Cohen ‑ Tips! 

Den 14 sep träder ny EU‑lagstiftning i kraft, vars syfte är att stärka konsumentskyddet

vid betalningar. Artikeln beskriver på ett något så när begripligt sätt vad det kan

komma att innebära. Förändringar i hur vi bokar resor blir det i vilket fall som helst!

Klicka här för att läsa hela artikeln.
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Aktiviteter

5 juni   

Showcase om TMC, Stockholm,  Våra TMC’er/affärsresebyråer pitchar sina tjänster till

TM. Spännande upplägg, endast för SBTA:s Direkta medlemmar (reseansvariga).

 

9 sep      

Seminarium om Resebyråupphandling. Går du i tankar på att göra en

resebyråupphandling men inte riktigt vet hur du ska börja? Eller vet du att du måste

göra en upphandling men vill helst slippa eftersom det är så krångligt, tar lång tid och

kostar massor med pengar? Seminarium med Mia Andersson, FESTIVE ROAD.
 

 

17‑18 mars 2020 ä r det dags för Nordic Business Travel Summit i Stockholm.
   

Se hela kalendern!

SBTA Guldsponsorer

                   



Webinar

Kommande GBTA webinar 

11 juni, Simple Meetings Big Opportunities , läs mer!
  

13 juni, Strategic Meetings Management (SMM) Journey 1.0 – Initiating an SMM
Program, läs mer!

  
27 juni, Dynamic Pricing: Industry Perspectives and Best Practices, läs mer!

  

GBTA On Demand  

GBTA lanserar "GBTA On Demand", med webinar, intervjuer, presentationer och

mycket mer! För mer information, klicka här!

 

"GBTA On Demand™ is an online video gallery that provides GBTA members with

instant access to a collection of videos from past global events. Enjoy the best

education sessions presentations, archived webinars, industry voices interviews,

discussions and lively debates on the latest hot topics and industry trends brought to

you in one location. "

 

Utbildning

Fundamentals of Business Travel Management är GBTA:s grundutbildning inom Travel

Management. Kursen går med jämna mellanrum i Europa, men den 27‑28 augusti

kommer den att erbjudas i Stockholm på svenska.  Klicka här för att läsa mer och

anmäl dig.  

 

Advanced Principles of Travel Management är GBTA:s fortsättningskurs inom Travel

Management. Kursen kommer att gå i Sverige den 23‑24 sep med Mia Andersson som

kursledare. Beroende på varifrån de som anmäler sig kommer, kan kursen komma att

hållas på svenska/skandinaviska. Klicka här för att läsa mer och anmäl dig.  

 

SBTA Silversponsorer

           



 

                       
 

                 
 

Nu kommer inga fler nyhetsbrev förrän i augusti, men vi kommer självklart att

fortsatt dela nya aktiviteter och information på hemsidan och i sociala medier. 

 

Glada hälsningar, 

Lotten Fowler, General Manager SBTA 
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