December 2019

Hej,
SBTA har skickat en massa mail på sista tiden – håll ut, snart lugnar det ner sig! :)
Ni bör ha fått information om Medlemskapet 2020 med uppmaning att se över det och återkoppla.
Leverantörer har fått information om sponsorpaketen för 2020. Vi har mailat om Grötfrukostarna där
vi kommer att lämna information om vilka frågor SBTA arbetar med i samarbete med övriga
föreningar i Europa och vilka politiska diskussioner som kan komma att påverka vår bransch. Inbjudan
till Nordic Business Travel Summit NBTS i mars har också gått ut och vi hoppas att ni alla kommer!
Klicka här för att se programmet och sponsorerna. Vi fyller på varje vecka med nytt!
Förra veckan hölls GBTAs stora Europakonferens, med deltagande av ett hundratal nordbor. Alla
presentationer finns att se på GBTAs ”Video on demand” som våra medlemmar hittar här.

SBTA Platinumsponsorer

Aktiviteter
3 dec
Grötfrukost i Malmö (SBTA Syd) med Viktig information om vad som sker inom ”travel” området.

5 dec
Grötfrukost i Göteborg (SBTA Väst) med Viktig information om vad som sker inom ”travel” området.
27 jan
SBTA Öst – Hållbarhet i fokus, både på jobbet och hemma. Bland annat kommer Naturvårdsverket
och berättar om hur de jobbar med hållbarhetsfrågorna.
11 feb
Strategic Meetings Management Symposium 2020 i London, ordnat av GBTA och ITM. För er som
jobbar med möten!
17-18 mars
Nordic Business Travel Summit i Stockholm. Redan nu kan du anmäla dig till NBTS 2020, fram till 18
december 2019 gäller Early Bird priser.
14 maj
SBTA Årsmöte på klassiska Hotel Hasselbacken i Stockholm. Länk till registrering kommer efter jul
och nyår.

Se hela kalendern!

SBTA Guldsponsorer

Webinar
Kommande SBTA webinar
12 dec
Har ert företag tröttnat på papperskvitton, Eurocard presenterar hur man kan förenkla och
digitalisera sina papperskvitton.

Kommande GBTA webinar
3 dec, The Biggest Nightmare or the Greatest Opportunity? Changing Commissions Landscape
in Meetings and Events. Läs mer här!
17 dec, Leveraging Data and Key Performance Indicators (KPIs) to Improve the Traveler
Experience and Drive Business Success. Läs mer här!

Utbildning
GBTA:s två utbildningar i Travel management (grundkursen, Fundamentals och påbyggnadskursen
Advanced Principles) kommer båda att gå i Sverige under 2020.Se datum nedan. Dessförinnan
erbjuds kurserna på andra platser i Europa, se här.
Fundamentals of Business Travel Management. 28-29 april på Best Western Hotel Kung Carl,
Stockholm,
Advanced Principles of Business Travel Management. 7-8 september på Best Western Hotel
Kung Carl, Stockholm
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Hälsningar,
Lotten Fowler, General Manager SBTA

