Mars 2019

Hej,
Sportlovsveckorna är i stort sett över för i år och det är redan mars månad. Mycket
händer i föreningen och branschen och det är SBTA:s uppdrag att på ett enkelt och
lätt tillgängligt sätt vidareförmedla informationen till er medlemmar. Det gör vi
genom seminarier, nätverksträffar, showcase, utbildning, inspelningar, webinarer,
lathundar och hederlig mail- & telefonkontakt.
Brexit närmar sig och utgången är fortfarande oklar. Vi har ställt samman en ”kom
ihåg lista” för travel managers och företag som kan vara bra att se på – ifall det blir
en no-deal Brexit. Den hittar medlemmar i Dokumentbanken / Internationellt.
Valberedningen har satt igång sitt arbete inför Årsmötet den 20 maj. Om någon är
intresserad av att delta i föreningens arbete, kontakta gärna Valberedningen.
Kontaktuppgifter finns här.

SBTA Platinumsponsorer

Aktiviteter
21-22 mar
Nordic Business Travel Summit, Köpenhamn, NBTS är stängt för registrering. Vi
håller några platser för ”köpare”/direkta medlemmar åt sponsorerna, men har

stängt för nya registreringar. Helt fantastiskt – Everyone will be there!
9 april
SBTA Väst – Integrera affärsresor och möten i ett program, Bobbi Djordjevic, Global
Meetings ansvarig för Dentsply Sirona och en internationellt uppskattad talare
berättar om företagets arbete med att integrera affärsresor och möten. Utmaningar,
fördelar, tips!
12 april
SBTA Öst – Samverkan för hållbara möten och tjänsteresor, Vattenfall berättar om
sitt hållbarhetsarbete på ”travelområdet”. Efter presentationen ställer vi frågor till
leverantörsledet om hur man möter upp de krav som ställs från köpare av resor
och möten.
20 maj
SBTA Årsmöte med spännande föreläsning och Introduktionsträff för nya
medlemmar.
5 juni
Showcase om TMC, Stockholm, Våra TMC’er/affärsresebyråer pitchar sina tjänster
till TM. Spännande upplägg, endast för SBTA:s Direkta medlemmar (reseansvariga).

Se hela kalendern!
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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.
Länk till anmälan kommer inom kort.
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Må gott,
Lotten Fowler, General Manager SBTA

