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SBTA Nyhetsbrev - september 2017

Hej,

September och början av oktober är en hektisk tid för oss på SBTA och jag förmodar att många känner

det samma. Här kommer lite information om vad som sker framöver.

En inbjudan till DBTA:s möte om Online den 25 oktober har gått ut till medlemmar i SBTA Syd, men om

någon annan (endast direkta medlemmar) är intresserad av ett halvdags seminarium i Köpenhamn, läs mer

här och säg till vid intresse.

SBTA Offentlig Sektor-gruppen, som vi kallar SOS, genomförde ett lyckat rundabordssamtal kring Bonus

och Förmånsprogram inom Offentlig Sektor. För den reseansvarige som inte kunde delta, men som gärna

vill veta mer går det bra att kontakta SBTA för minnesanteckningar.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

SBTA väst seminariet på fredag 29 sep har blivit inställt pga för få deltagare.

http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
https://campaigns.zoho.com/campaigns/CampaignsPreview.do?c=html&cmpId=20f95b162cf90aef5a4d05d41a10d0f98430b2153cb848ae9#
http://dbta.dk/events/dbta-medlemsmoede-30-august-paa-park-inn-by-radisson-copenhagen-airport/
https://www.arlandaexpress.se/
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5-6 okt

18 okt

17 nov

28-30 nov

22 feb

Amadeus CTN, Helsingfors (endast Direkta medlemmar, inbjudan har

skickats separat).

Tåg, Taxi & TM-info Är det farligt att åka taxi? Hur jobbar näringen med

CSR-relaterade frågor? Det och mycket mer diskuteras under

seminariet, som ges i samarbete med SBTA Öst. Dessutom information

från SBTA om vad som sker med Resekonto-frågan (PSD-2 direktivet

och Strong Customer Authentication), ETIAS (EU-visum), samt en kort

sammanfattning och beskrivning av den Salary Survey som

genomfördes bland TM i våras.

SBTA Syd. Mer information kommer inom kort, men sätt av

förmiddagen.

GBTA Conference Europa. Utbildningsprogrammet är utökats med 30%

i förhållande till tidigare år. Går av stapeln i Frankfurt, Tyskland.

Seminarium om Möten. "Hur planerar jag och genomför ett möte – från

A till Ö?" Seminariet kommer att bestå av Case Studies i kombination

med rundabordssamtal i mindre grupper. Kistamässan, Möten & Events,

Stockholm, 9.00-12.00. Mer information kommer att finnas på vår

hemsida.

 

  

 

Klicka på aktiviteten för mer information! 

SBTA:s flygkommitté samlas i dagarna för att se om vi kan sätta ihop ett seminarium eller webinar om

NDC. Vad är det, vad kan det innebära, hur förbereder jag mig som kund, vad behöver jag veta? Mer

information kommer om detta.

Webinar

GBTA kommer, i samarbete med de europeiska föreningarna, att erbjuda ett webinar kring GDPR, den

nya EU-lagen om lagring av data, som träder i kraft nästa april. Webinaret kommer att vara på engelska

och länk till anmälan kommer inom kort. 10 oktober! På dagtid.

SBTA Silversponsorer

Övrigt

Många för oss viktiga frågor diskuteras i EU. Information om vilka de är och om SBTA:s ståndpunkt,

 

http://www.sbta.se/kalender/amadeus-corporate-travel-network-nordic/
http://www.sbta.se/kalender/seminarium-om-marktransporter/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-europe-conference/
http://www.ebuildertravel.se/
http://www.se.fcm.travel/
http://www.accorhotels.com/sv/sweden/index.shtml
https://www.bcdtravel.com/se/
http://www.mycab.se/
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finns att läsa på medlemssidorna under fliken Industry Affairs. Lotten Fowler kommer att kort ta upp vad

som är viktigt att känna till under alla SBTA:s möten i höst, men för den som vill veta mer eller som inte kan

delta, går det också att ringa eller läsa mer på hemsidan.

Hösten brukar vara budgettider för många. Om intresse finns att sponsra föreningen nästa år, kontakta

Lotten Fowler eller ta en titt på hemsidan där mer information finns att hitta.

Må gott,

Lotten

General Manager SBTA
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