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Hej,
Av olika anledningar är vi i år sena med att skicka ut information om medlemskapet och

sponsorpaketen inför nästa år. Det kommer inom kort och vi hoppas naturligtvis på ett gott nästa år.

Hör av dig om du har några frågor.     

   

SBTA Offentlig Sektor – SOS 

Inom SBTA finns en arbetsgrupp som kallas SOS. De stöttar SBTA i att anordna aktiviteter kring

specifika ämnen som rör det offentliga. Styrgruppen tar gärna emot synpunkter på hur man kan

utvecklas för att bättre svara mot medlemmarnas behov och förväntningar. Har du förslag på ämnen

av intresse, skicka gärna dem också. Svara via mail till info@sbta.se. Om du är reseansvarig inom

offentlig sektor kan du gå med SOS slutna LinkedIn grupp. Ansök om att gå med i SBTA Offentlig

Sektor (grupp) och diskutera frågorna med dina kollegor i ett slutet forum.   

SOS styrgrupp vill utöka med ytterligare någon myndighet i styrgruppen. De träffas några gånger per

år, oftast via virtuella möten och förhoppningen är att nya gruppmedlemmar tillför ytterligare

energi. Skicka en intresseanmälan till info@sbta.se.   

Det finns massor av erfarenheter bland SBTA:s medlemmar från Offentlig sektor, exempelvis från

resebyråupphandlingar (både egna och via Statliga ramavtalet) och hur man jobbar med

betalningsprocesser. SOS gruppen har sammanställt en lista som kan fungera som ett verktyg där du

kan hitta andra myndigheter som kanske kan hjälpa dig i den utmaning man står inför – t ex genom

att en annan myndighet nyligen gjort en upphandling på det området eller kanske använder en viss

tjänst alternativt en viss leverantör. Där framgår också kontaktperson som kan kontaktas för att ta

en direkt dialog. Är du reseansvarig inom offentlig sektor och vill veta mer, skicka ett mail

till info@sbta.se. 

Klicka här för att se vilka som är medlemmar i SOS styrgrupp. 

 

https://ytco.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972300c2393b06af0451185630859ca1fd0&linkDgs=1303d0160310d510&mrd=1303d0160311060b&m=0


SBTA Platinumsponsorer

                   

   

Aktiviteter

4-5 nov    

Amadeus Corporate Travel Network. Endast för SBTA:s Direkta medlemmar med

Premiummedlemskap. Inbjudan har skickats ut. 

7 nov     

SBTA Öst - Tåget framför flyg i jobbet, hur gör vi det möjligt? Ett samarbete med Travel News

Market. Frukost erbjuds i samband med seminariet och SBTA:s medlemmar är välkomna att besöka

mässan efter seminariets slut. Läs mer och anmäl dig här.

13 nov    

SBTA Syd – Tåget framför flyg i jobbet, hur gör vi det möjligt? Allt fler vill välja miljösmarta

alternativ till flyg och bil när de reser i jobbet. Inte alltid helt enkelt, men aldrig omöjligt. 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. 

19-21 nov  

GBTA Europe Conference i München. Läs mer här! Ett förträffligt tillfälle att träffa andra TM’ar från

Europa, kanske träffa sitt internationella team, ha möten med leverantörer, lära och bli inspirerad. 

28 nov    

Grötfrukost i Stockholm (SBTA Öst) med Viktig information om vad som sker inom ”travel” området. 

3 dec     

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

Grötfrukost i Göteborg (SBTA Väst) med Viktig information om vad som sker inom ”travel” området. 

17-18 mars 2020 är det dags för Nordic Business Travel Summit i Stockholm. Det är redan nu

möjligt att registrera sig, men det detaljerade programmet är ännu inte klart.

   

Se hela kalendern!

SBTA Guldsponsorer

                

Webinar

Kommande SBTA webinar

31 okt

NDC Overview – TMC and Corporate perspective. Webinaret, som presenteras av Egencia, blir en

djupdykning i ämnet NDC. Hur förbereder de sig som TMC och vad behöver TM vara medvetna om? Vi

kommer se på NDC från ett lokalt såväl som ett globalt perspektiv.

14 nov

Traveler Well-being, Amadeus presenterar resultatet från en studie på affärsresor och dess

påverkan på stress, produktivitet och hälsa. Viktiga faktorer som ofta glöms bort när det ska sparas

pengar. 

12 dec

Har ert företag tröttnat på papperskvitton, i samarbete med Eurocard presenterar vi ett webinar

om enklare utläggshantering med Smarta Kvitton. Anmälan kommer inom kort, Save the date! 

Kommande GBTA webinar
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19 nov, What Do Business Travelers Want From Hotel Loyalty Programs? 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. Länk till registrering

är inte öppen än, men kommer förhoppningsvis inom kort. 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

SBTA Silversponsorer

        

                    

                

Hälsningar, 

Lotten Fowler, General Manager SBTA
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