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Hej,
SBTA:s nya styrelse planerar för det kommande verksamhetsåret. Förslag, idéer och
synpunkter lämnas med fördel till General manager eller föreningens ordförande Mia
Andersson.

- SBTA:s nya styrelse

I förra veckan hölls utbildningen Fundamentals of Business Travel Management i
Stockholm med 14 deltagare från Sverige och Norge. Superkul att få tillfälle att under
ett par dagar prata om jobbet, ansvarsområden och frågeställningar. I september
kommer uppföljningskursen, Advanced Principles of Travel Management som även den
går i Stockholm. Läs mer nedan.
GBTA-nätverket är tillgängligt för alla SBTAs direkta medlemmar med Premiumpaket,
samt för alla leverantörer som är medlemmar i SBTA. Kom ihåg att ta en titt på vad
det har att erbjuda; utbildningar, webinarer, mallar och kit av olika slag. Bland annat
finns för TM flera ”self assesment tools”, dvs verktyg som visar hur företaget står sig
inom ett visst område. Teknologi, hållbarhet och risk till exempel.
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Aktiviteter
9 sep
Seminarium om Resebyråupphandling. Går du i tankar på att göra en
resebyråupphandling men inte riktigt vet hur du ska börja? Eller vet du att du måste
göra en upphandling men vill helst slippa eftersom det är så krångligt, tar lång tid och
kostar massor med pengar? Seminarium med Mia Andersson, FESTIVE ROAD. Anmälan
är stängd.
11 okt
SBTA Öst förmiddags seminarium om CSR inom möten. Vad gör mötesindustrin för att
stötta kunderna inom CSR? Kom och bli inspirerad av både kunder och leverantörer
om hur man jobbar för ett mer hållbart möte. Länk till anmälan kommer inom kort.
4-5 nov
Amadeus Corporate Travel Network. Endast för SBTA:s Direkta medlemmar med
Premiummedlemskap. En separat inbjudan skickas under början av september.
7 nov
Tågbokning, ett frukostseminarium i samband med Travel News Market på Stockholm
Waterfront. Mer information kommer inom kort.
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.
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.

Grötfrukost med Viktig information om vad som sker inom ”travel” området är bokade
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Se hemsidan för att hitta datum och plats som
passar bäst. Under grötfrukosten ges alltid extra tid för nätverkande!

Se hela kalendern!
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Webinar
Kommande GBTA webinar
5 sep, Tips for Positively Influencing the Traveler Experience, läs mer!
10 sep, The Transformation of the Travel Buyer – Discover, Discuss and Prepare
for the Future, läs mer!
12 sep, Human Trafficking: What Business Travelers and Organizations Should
Know and Do to Help Prevent It, läs mer!
19 sep, How Much Will Travel Cost in 2020? Läs mer!
3 okt, Traveler Satisfaction Outlook: Are Companies Focused on What Matters?
Läs mer!

GBTA On Demand
Missa inte "GBTA On Demand", med webinar, intervjuer, presentationer och mycket
mer! För mer information, klicka här!

"GBTA On Demand™ is an online video gallery that provides GBTA members with
instant access to a collection of videos from past global events. Enjoy the best
education sessions presentations, archived webinars, industry voices interviews,
discussions and lively debates on the latest hot topics and industry trends brought to
you in one location."

Utbildning
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. Vi har fått flera förfrågningar från framförallt offentlig sektor
kring möjligheten att betala för kursen med faktura och underliggande order. Om
någon vill gå och betala på detta viset, kontakta SBTA för information om vart ni
vänder er. Klicka här för att läsa mer och anmäl dig.
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Må gott,
Lotten Fowler, General Manager SBTA

