
Hej!

Tack till er som väljer att sponsra SBTA under 2016! Er
insats värderas högt och vi tackar innerligt för ert stöd!

Guldsponsorer2016; Amadeus, Arlanda Express och
First Card

Silversponsorer2016; Accor Hotels, Carlson Rezidor,
eBuilder, Mycab, SJ och Travellink

Det är mycket som händer här i början av året, så här
kommer en sammanställning av kommande aktiviteter!

Kommande aktiviteter

5 feb Seminarium om Risk och säkerhet i Stockholm
Seminarium om Risk och Säkerhet på Radisson Blu
Waterfront i Stockholm. Seminariet är öppet för alla som
vill, deltagaravgiften är 250 kr och anmälan sker här. På
programmet står presentationer från SAABs Head of
Security, Jens Berglund, Volvo Groups Annika Hellström
och Carlson Rezidors globalt ansvariga för säkerhet,
Paul Moxness. Vi startar kl 9.00 med registrering och är
klara till 12.30.
Läs mer här.

11 feb Möten & Events i Göteborg
SBTA håller frukostmöte i samband med mässan. Anette
McCarthy, styrelseledamot i SBTA, till vardags TMM på

Våra sponsorer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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Fortum berättar om hur de implementerat Strategic
Meetings Management! Ett business case, framfört av
Anette och Mikael Ek, American Express Meetings &
Events.
Läs mer här.

25 feb Möten & Events i Stockholm
Se ovan – samma program, samma talare. Anmäl dig till
Stockholmsfrukosten här.
Läs mer här.

27-28 apr SBTA Vårforum
Vårforum, Årsmöte, Business Travel Awards och någon
form av workshop med mötesbokning! 1,5 dag i april –
boka in dagarna redan nu. På agendan står
delningsekonomin samt det några benämner ”Total cost
of ownership”. Mer information kommer löpande, på
hemsidan och i mejl.

Utbildningar

eLearning-kursen i Travel management läggs ut på
SBTA:s hemsida den 1 eller 2 februari! Vi firar med att ge
25% kampanjrabatt på kursavgiften! (ordinarie pris 3300
kr exkl moms) Rabatten erbjuds den som anmäler sig
under februari månad, så passa på! Utbildningen riktar
sig till den som vill få ökad förståelse om Travel och
Meetings management. Kursen bygger på 7 moduler;
Inledning, Travel & Meetings Management,
Kommunikationskulturer, Mötes- och Reseprocessen,
Internt nätverk, Expternt nätverk, Samspel och
Marknadskrafter. Utbildningen passar utmärkt inte bara
för TMM utan även för den som arbetar som säljare eller
KAM i leverantörsledet!

Du hittar mer information och länk till anmälan på SBTA:s
hemsida inom kort.

GBTA ordnar en webbaserad utbildning inom
Hållbarhet. Kursen är indelad i 5 moduler, som alla tar
upp olika ämnesområden. Du kan välja att delta på
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enstaka eller alla moduler. Läs mer på vår hemsida om
hur du anmäler dig.

Inom reseindustrin sker förändringar snabbare än i
nästan någon annan bransch och SBTA har skapat en
utbildning som riktar sig till både direkta och associerade
medlemmar i SBTA. På Höstforum kom begreppet
”kommunikation” igen hela tiden och den här
utbildningen handlar om både kommunikation och
försäljning; lär dig att skapa värde genom Active
Presentation och förstå kundens köpkriterier. Du lär dig
också hur du ska använda sociala medier och andra
digitala lösningar för att förstärka ditt erbjudande.

Kursen är en 2-dagars utbildning och går den 18-19 april
i Stockholm. Klicka här för mer information samt
anmälan.

Hälsningar

Lotten
General Manager SBTA

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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