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Maj 2019

Hej,
På SBTA:s årsmöte den 20 maj ges information om föreningens prioriteringar och
aktiviteter, vi ser på ekonomin och så väljs nya styrelsemedlemmar och ledamöter till
Valberedning. Årsmötet är öppet för alla medlemmar och kostnadsfritt, oavsett
medlemstyp och kategori. Det blir tid till nätverkande och vi får höra en spännande
och inspirerande föreläsning från Gapminder. Styrelsen hoppas få träffa många av er
då! Nytt för i år är att vi inleder med en Introduktionsträff för nya medlemmar och
kontaktpersoner. Här kommer att ges information om föreningen och finnas gott om
tid för nätverkande.

SBTA Platinumsponsorer

Aktiviteter
8 maj
SBTA Syd om Hållbart Tjänsteresande, Hur har IKEA knutit ihop sitt generella
hållbarhetsarbete med det som görs på ”meetings‑ och travel‑området”? Svenska
Flygbranschen (SFB) berättar om hur framtidens tjänsteresande med flyg förväntas se

ut och resebyråerna delar med sig av hur de kan stötta kunden i sin strävan att välja
hållbara alternativ. Även DBTA:s köparmedlemmar är inbjudna att delta.
20 maj
SBTA Årsmöte med spännande föreläsning och Introduktionsträff för nya medlemmar.
22 maj
SBTA Väst om nya regelverket vid betalningar som träder i kraft i september i år
(PSD2 och Strong Customer Authentication). Vi undersöker huruvida detta kan spelas
in och göras tillgängligt för medlemmar på SBTA Play.
5 juni
Showcase om TMC, Stockholm, Våra TMC’er/affärsresebyråer pitchar sina tjänster till
TM. Spännande upplägg, endast för SBTA:s Direkta medlemmar (reseansvariga).
Inbjudan kommer att gå ut inom någon vecka!.
17‑18 mars 2020 ä r det dags för Nordic Business Travel Summit i Stockholm.
NBTS 2020 kommer att äga rum på Clarion Sign på Norra Bantorget och pågå från
förmiddagen 17 mars till tidig eftermiddag 18 mars. Vår ambition är att skicka ut
information om sponsorpaket redan före midsommar, så håll ögonen öppna om ni är
intresserade av det. Då evenemanget växt i omfång kommer vi att erbjuda ”breakout
sessions” nästa år, dvs fylla dagarna med mer innehåll som träffar fler målgrupper. Vi
jobbar redan med programmet och lovar fortlöpande information och uppdatering.

Se hela kalendern!
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Webinar
Kommande GBTA webinar
14 maj, How to Integrate Shared Economy / Disruptors into a Managed
Meetings Environment, läs mer!
16 maj, Business Travel Payments & Data Security: Protecting Data & Mitigating
Risk in the Digital Age, läs mer!

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

Utbildning
Fundamentals of Business Travel Management är GBTA:s grundutbildning inom Travel
Management. Kursen går med jämna mellanrum i Europa, men den 27‑28 augusti
kommer den att erbjudas i Stockholm på svenska. Klicka här för att läsa mer och
anmäl dig.
Advanced Principles of Travel Management är GBTA:s fortsättningskurs inom Travel
Management. Kursen kommer att gå i Sverige den 23‑24 sep med Mia Andersson som
kursledare. Beroende på varifrån de som anmäler sig kommer, kan kursen komma att
hållas på svenska/skandinaviska. Klicka här för att läsa mer och anmäl dig.
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Vårhälsningar,

Lotten Fowler, General Manager SBTA
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