
2-4 maj

3 maj

19 maj

15-19 juli

28-30 nov

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 9.30 för att avrunda 16.45. Mötet avslutas
med en AW för de som har lust att stanna kvar och nätverka en stund.

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 Nyhetsbrev - april 2017

Hej,

Äntligen är inbjudan till SBTA Vårforum den 19 maj ute! Varmt välkomna till en spännande dag i teknikens
tecken. Här hittar du information och agenda.

Under Vårforum kommer vi också att hålla föreningens Årsmöte och välja en delvis ny styrelse. Information
om Valberedningens förslag ligger på eventsidan ovan, tillsammans med övrig dokumentation som läggs
upp under nästa vecka.

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!

SBTA Guldsponsorer
 

https://www.lyyti.fi/p/SBTA_Varforum_och_Arsmote_0647
https://www.itmconference.org.uk
http://www.sbta.se/kalender/sbta-vast-seminarium-om-kommunikation/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-convention-usa/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-europe-conference/


  

  

 

  

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. Klicka
här 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

Sedan februari månad har SBTA en ny medarbetare, Clara Rundgren, som ansvarar för kommunikation.
Nu uppdateras både SBTA:s Facebook, LinkedIn och Twitter med information och artiklar som är till nytta
för Travel manager och andra branschintresserade. Följ oss i sociala medier!

Med vänlig hälsning,

Lotten
General Manager SBTA

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/utbildning/
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/
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