Januari 2020

Hej,
God fortsättning på det nya året – och decenniet! Jag såg en bild häromdagen som sa ”Det är lika
långt till 2050, som till 1990”, vilket fick mig att hoppa till…..Time flies when you’re having fun!
Extra välkomna till våra nya medlemmar från 1 januari; Chalmers Tekniska Högskola, NCC AB,
Silverrail Technologies, Arrive Agencies och Stureplans Affärsresebyrå.
Samt STORT TACK till er som valt att sponsra SBTA under 2020! Jag säger det igen och igen – men
utan er skulle vi inte ha möjlighet att göra allt vi gör!
Platinum; Amadeus, Egencia & SEB Kort/Eurocard
Guld; American Express GBT, CWT, First Card & SAP Concur
Silver; Accor, Best Western, MobileXpense, Nordic Choice Hotels & SJ
Nu blir det full fokus på Nordic Business Travel Summit i några månader. NBTS går den 17-18 mars på
Clarion Hotel Sign i Stockholm och vi har redan 180 registrerade deltagare! Så målet på 500 är inte
alls orimligt :)
Under NBTS delar vi ut Nordic Business Travel Awards och ett Travel manager-pris, Nordic Travel
manager Award. Alla ”direkta medlemmar”, dvs köpare av resor & möten röstar på vinnare av Nordic
Business Travel Awards och alla medlemmar, både köpare och leverantörer får nominera en
Travel/Meetings manager. Läs här om TM-priset.
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Aktiviteter
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. 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.

Se hela kalendern!
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SBTA Live-kanal
Nu kan du titta på seminariet ”Travel News Studio | Tåg framför flyg i jobbet, hur gör vi det
möjligt?” på SBTA:s Live-kanal eller genom att klicka här.

Ett seminarium kring det högaktuella ämnet Tåg. Allt fler vill välja miljösmarta alternativ till
flyg och bil även när de reser i jobbet. Här pratar vi om hur tåg i Europa fungerar, vad som
görs för att förenkla resandet över gränserna och tar upp vilka möjligheter som finns redan i
dag.
På Live-kanalen hittar du också
Tekniktrender| Sofia Eriksson, American Express GBT Meeting & Events – Öppen video
SBTA Öst | Samverkan för hållbara möten & tjänsteresor – Låst video, i Dokumentbanken
under Öst hittar du lösenordet
SBTA Öst | Panelen – Låst video, i Dokumentbanken under Öst hittar du lösenordet

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

