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Hej!
Januari försvann i rasande fart och vi jobbar för fullt inför Nordic Business Travel
Summit som SBTA står som värd för om bara en dryg vecka. Fler aktiviteter hittar
nedan.

Guldsponsorer Februari 2017

Aktiviteter
Klicka på aktiviteten för mer information!

31 jan SBTA Väst seminarium om infrastrukturprojektet i Västsverige  
Läs mer här om du missat info om detta.

9 feb Seminarium Statliga ramavtalet
Seminarium med fokus på det statliga ramavtalet för resebyråtjänster –
praktisk tillämpning och möjligheter till frågor och svar.
Läs mer och anmäl dig här.
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9–10 feb 2017 Nordic Business Travel Summit
SBTA står värd för Nordic Business Travel Summit i Stockholm. Temat är
Breaking new ground, så ställ in er på seminarier och diskussioner kring
förändring, utveckling, nyheter och trender! Se fram emot ett späckat program
– intressant information varvad med gott om tid för nätverkande, mingel och
prat.
Läs mer här.

3 mars SBTA Syd Frukostseminarium
SBTA Syd ordnar frukostseminarium i två delar; först tar vi tag i taxifrågan och
därefter kastar vi oss snabbt över en föreläsning kring hur man får ihop sin
vardag. Varierande ämnen men spännande innehåll som ger både kunskap
och inspiration.
Läs mer här.

Silversponsorer Februari 2017

Utbildningar
Nu ligger flera spännande webinarer i regi av GBTA ute. De är i de 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. Den enda
skillnaden är att möjligheten till interaktion med föreläsaren och att ställa frågor
försvinner.

21–22 mars 2017 Fundamentals of Business Travel Management
GBTA:s grundkurs i Travel Management för både köpare och leverantörer levereras
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för första gången på ”skandinaviska”, i Stockholm! Kursmaterial och diagnostiskt
prov är på engelska men kursen framförs på ”skandinaviska”.
Kursledare: Lotten Fowler, SBTA.
Länk till anmälan kommer inom kort.

SBTA:s eLearning, en Introduktionskurs i Travel & Meetings Management, finns
alltid tillgänglig!
Läs mer här.

Övrigt
SBTA är officiell remissinstans för diskussionen kring Flygskatt. Styrelsen har
satt ihop en arbetsgrupp som har i uppdrag att sammanställa ett remissvar. Direkta
medlemmar/köpare är välkomna att kontakta Lotten Fowler om intresse finns för
att delta i arbetsgruppen.

SBTA är officiell samarbetspartner inför nästa bilaga av Affärsresor som går i
Dagens Industri den 8 februari. Bilagan kommer att delas ut på Nordic Business
Travel Summit för er som deltar där, övriga får köpa DI.

I mars kommer SBTA, tillsammans med övriga föreningar i Europa att träffa EUparlamentariker och diskutera förslaget kring Visum, som behandlas i parlamentet.
Vi återkommer om mer information kring detta längre fram.

Datum för Vårforum kommer inom kort. Det blir ett endagsmöte i Stockholm
denna gång, där vi bland annat diskuterar appar och end-to-end.

Vi har påbörjat faktureringen av medlemsavgifter för 2017 så håll koll på
mejlkorgen, fakturan bifogas som pdf.

Med vänlig hälsning,
Lotten
General Manager, SBTA

Avsluta prenumeration | Visa i webbläsaren
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