Oktober 2019

Hej,
Arbetet med Nordic Business Travel Summit är i full gång! Vi har redan sålt ut
sponsorpaketen på ”Dinner”- och ”Platinum”-nivå. Helt otroligt roligt, eftersom det
ger oss bekräftelse på att vårt nordiska möte är viktigt och att det finns ett intresse
för vår marknad.
Vi har redan öppnat för registrering och programmet är under upparbetande, även om
det inte är helt klart. Vi räknar med runt 500 deltagare i Stockholm den 17-18 mars.
GBTA konferensen i München i november är också en möjlighet att träffa hela
”business travel branschen” i Europa på en gång. Vi är redan ett 25-tal svenskar som
registrerat oss och deltar. Under 2,5 dagar erbjuds ett 40-tal kunskapsseminarier i
kombination med en ”mässa”.
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Aktiviteter
Då några av de kunder vi ville skulle tala på seminariet inte kunde det planerade
datumet, skjuter vi upp SBTA Öst förmiddags seminarium om CSR inom möten. Nytt

datum och länk till inbjudan kommer förhoppningsvis inom kort, men vi planerar för
januari 2020.
22 okt
SBTA Väst – 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.
Länk till inbjudan kommer inom kort, men SAVE THE DATE.
4-5 nov
Amadeus Corporate Travel Network. Endast för SBTA:s Direkta medlemmar med
Premiummedlemskap. Inbjudan har skickats ut.
7 nov
Tågbokning, ett frukostseminarium i samarbete med Travel News Market. Vad krävs
för att vi ska välja Tåget framför Flyg i jobbet? 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.
Länk till inbjudan kommer inom kort, men SAVE THE DATE.
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.
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!
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Webinar
Kommande SBTA webinar
25 okt, webinar om NDC med Egencia. Save the date!
14 nov, webinar med Amadeus om Travel Well-being. Mer info inom kort!
Kommande GBTA webinar
3 okt, Traveler Satisfaction Outlook: Are Companies Focused on What Matters?
Läs mer!
15 okt, Strategies for Improving Hotel Program Compliance, läs mer!
19 nov, What Do Business Travelers Want From Hotel Loyalty Programs? Läs mer
här!

Utbildning
Vi planlägger för närvarande nya kurstillfällen för Fundamentals of Business Travel
Management och Advanced Principles of Business Travel Management under nästa år.

Så snart vi har datum för detta lägger vi ut på hemsidan och meddelar i nyhetsbrev.
Kurserna erbjuds på olika platser i Europa under året. Alla kurstillfällen är tillgängliga
här.
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Hälsningar,
Lotten Fowler, General Manager SBTA

