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4 sep

19 sep

Bonus- och Förmånsprogram inom Offentlig sektor. SOS-gruppen

har satt samman en eftermiddag i direkt anslutning till Kammarkollegiets

reseinformationsdag på Clarion Hotel Sign för att så många

Reseansvariga som möjligt ska ha möjlighet att delta. Seminariet är

kostnadsfritt och öppet endast för SBTA:s Direkta medlemmar, dvs TM.

Programmet är upplagt som ett Rundabordssamtal i dialogform.

Vår finska systerförening har ordnat ett seminarium kring NDC, New
Distribution Capabilities, som SBTA:s medlemmar är välkomna att
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SBTA Nyhetsbrev - september 2017

Hej,

Nyhetsbreven kommer tätt inpå så här i början av hösten. Programmet fylls på med aktiviteter och

inbjudningar till respektive aktivitet skickas ut direkt. Här har du en sammanställning av vad som sker

framöver.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!

http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
http://www.sbta.se/kalender/bonus-och-formansprogram-inom-offentlig-sektor/
http://www.sbta.se/kalender/spotlight-distribution-ndc/
https://campaigns.zoho.com/campaigns/CampaignsPreview.do?c=html&cmpId=20f95b162cf90aef5acdc6d520b39bd49430b2153cb848ae9#
https://www.arlandaexpress.se/
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21 sep

5-6 okt

18 okt

28-30 nov

närvara vid. Seminariet kommer att vara på engelska. Den lägre avgiften

som anges vid anmälan gäller även SBTA:s medlemmar.

NATM RE – The Netherlands Business Travel Conference ”RE-think

international business travel”. SBTA:s direkta medlemmar deltar utan

kostnad.

Amadeus CTN, Helsingfors (endast Direkta medlemmar, inbjudan har

redan skickats).

Seminarium om Taxi och Snabbtåg. 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. Mer

information kommer inom kort.

GBTA Conference Europa. Utbildningsprogrammet är utökats med 30%

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

13 sep

27 sep

Travel Risk and the Value of Integration into End-to-End Technology
Solutions. Hur kan “End-to-End” lösningar kan hjälpa dig att hantera

risk? Var är dina resenärer, vad händer om de drabbas av en kris och

hur kan ett integrerat system hjälpa till att svara på dessa frågor?

How Changes in Airline Distribution Will Impact Your Travel
Program. Det finnns många frågor kring hur IATA:s New Distribution

Capability kommer att påverka affärsreseindustrin och det kan vara svårt

att greppa hur de påverkar ditt företag. I GBTA:s webinar lär du dig av

två experter hur du kan vara proaktiv och försäkra dig mot framtiden.

 

  

 

Även SBTA Väst och Syd kommer att erbjuda lokala seminarier under hösten, men datum för dessa är

ännu ej satta. Informationen på hemsidan kommer att uppdateras regelbundet.

Webinar

SBTA Silversponsorer

Övrigt

Som ni kanske minns genomförde de nordiska föreningarna en Travel Manager Salary Survey

före sommaren. Denna är nu klar och kommer att presenteras på seminariet den 18 oktober. Om du

 

http://www.sbta.se/kalender/netherlands-business-travel-conference-2017/
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/
https://www.gbta.org/Education/Pages/17DL0913.aspx
https://www.gbta.org/Education/Pages/17DL0927.aspx
http://www.ebuildertravel.se/
http://www.accorhotels.com/sv/sweden/index.shtml
https://www.bcdtravel.com/se/
http://www.mycab.se/
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har lönesamtal och vill veta mer om undersökningens resultat före oktober, kontakta Lotten.

SBTA:s medlemmar erbjuds att gå på Stora Förhandlardagen till 20% rabatt. ”Att samarbeta

och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Vi

kallar det att komma överens. Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och

stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte

komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. Välkommen till

ett unikt kunskapsseminarium där några av landets mest inspirerande och kunniga aktörer delar

med sig av sina framgångsfaktorer och ger dig verktygen för att vässa din förhandlingsförmåga

ytterligare en nivå.” Seminariet vänder sig till ledare och företagare med försäljnings- och/eller

inköpsansvar. Stockholm City Conference Centre, måndag 16 oktober. Länk till program och
anmälan finns här. Kontakta SBTA för rabattkod.

Vi har skickat en enkät till föreningens alla medlemmar om värdet med SBTA. Den ingår i ett strategiskt

arbete som styrelsen för närvarande är involverat i. Svara gärna på de 4 frågorna, det går rätt fort.

Må gott,

Lotten

General Manager SBTA
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