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Hej,
Äntligen kan vi avslöja att Alexander Stubb, tidigare statsminister i Finland och numera vice
ordförande för Europeiska Investeringsbanken är en av huvudtalarna på NBTS i år. Han kommer att
prata under rubriken ”Trying to make sense of the new world (dis)order”.
Programmet för NBTS är i stort sett färdigt, klicka här. Det kommer att fyllas på med talarinformation och andra detaljer allt eftersom.
Kom ihåg att anmäla dig till NBTS före 1 februari, för sen går priset upp igen
En sista påminnelse om Nordic Business Travel Awards och det nordiska Travel manager-priset.
Alla ”direkta medlemmar”, dvs köpare av resor & möten röstar på vinnare av Nordic Business Travel
Awards. Länkar har tidigare skickats ut, kontakta SBTA om den saknas.
Alla medlemmar, både köpare och leverantörer får nominera en Travel/Meetings manager. Läs här
om TM-priset. Juryn för TM-priset börjar arbeta inom kort och undersökningen som ligger till grund
för Nordic Business Travel Awards stängs den 3 mars.
Welcome to our newest sponsor; Uber for Business! Thanks for supporting SBTA in 2020!
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Aktiviteter
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. Fram till 1 februari gäller Early Bird II priser, så passa
på att anmäl dig redan nu!
14 maj
SBTA Årsmöte på klassiska Hotel Hasselbacken i Stockholm.
SBTA Väst har haft planeringsmöte och återkommer inom ett par veckor med ”Save the Date”.
Hemsidan kommer att uppdateras så snart datum satts. SOS,Offentlig sektor, undersöker möjligheten
att anordna ett webinar vilket också kommer att kommuniceras på hemsidan och i mail till de som
anmält intresse för Offentlig sektor.

Se hela kalendern!
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Webinar
GBTA Webinar
17 mars, Reduce Traveler Stress - Find the Missing Gaps in Your Travel Program, för mer
information klicka här!

På GBTA Hub kan du som medlem hitta arkiverade GBTA webinarier, om du råkat missa någon som
du gärna velat se.

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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A message from our NBTS Sponsors 2020
VALO Hotel & Work Helsinki - Seamlessly Yours
VALO is a brand new business hotel, opening summer 2020 in Helsinki, with comprehensive 24/7
services. Here you'll grab a truly calm good night’s sleep, in addition to hosting meetings & events,
getting your work done and relaxing in the rooftop saunas. VALO is built to be frictionless, whether it
be parking, selecting a meeting room or managing billing. The airport and the city center are easily
accessed with public transportation, while brilliant nature is just down the path.
We're just one click away, at valohotel.fi/en/

Contact: +358 10 340 4000 / reservations.helsinki@valohotel.fi

Uber Business
Is your ground transportation lacking visibility and budget control? Good news - you are eligible for a
complimentary Uber for Business platform.
This digital dashboard is designed for modern companies on the move. Our groundbreaking
technology integrates directly with the Uber app. You'll cut costs, stay green, and keep your
employees happy with a global product they already use. You'll also get automated receipts and
data-rich reports to make travel easier for everyone.
Travel management is evolving. Stay ahead with our leading tech.
Click here to learn more!

Hälsningar,
Lotten Fowler, General Manager SBTA

