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Nyhetsbrev från SBTA – Juni 2016
Hej!
Trots att vi närmar oss sommar, skolledigheter och en
förhoppningsvis lugnare period är det mycket att göra på

Våra sponsorer

SBTA. Vi är i full gång med att planera för nästa nordiska
möte, som går av stapeln den 9-10 februari i Stockholm
med SBTA som värd.
För någon vecka sedan höll den nya styrelsen
planeringsmöte med föreningens General Manager och
lade upp planerna för det kommande året. Vi lovar er en
aktivitetsfylld höst med många möjligheter till
nätverkande och informationsinhämtning!
Sedan föregående nyhetsbrev har SBTA Syd haft
nätverksträff i Malmö. En lyckad sådan, även om vi
konkurrerade med både Rod Stewart och
Handelskammarens årsmöte.
Nästa vecka, den 15 juni, har vi en AfterWork för SBTA:s
medlemmar i Stockholm och hoppas ni har möjlighet att
titta förbi.
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Aktiviteter
10 okt — Stora mötesdagen 2016. SBTA:s medlemmar
hälsas välkomna till en eftermiddag i regi av P&P
Meetings. Läs mer här.
12-13 okt — Amadeus CTN (Corporate Travel Network) i
Köpenhamn. Endast köpare/Direkta medlemmar. Mer
information kommer att skickas ut inom kort.
21 okt — SBTA Öst seminarium i Stockholm på
förmiddagen. Info uppdateras här.
14-16 nov — GBTA håller Europa-konferens i Frankfurt.
Läs mer här.
9-10 feb — 2017! SBTA står värd för nästa Nordic
Business Travel Meeting i Stockholm.

Utbildningar
Vi fortsätter prata om SBTA:s eLearning i Travel
management. Den ligger ute på SBTA:s hemsida!
Kursavgiften är 3300 kr exkl.
Utbildningen ämnar sig till den som vill få ökad förståelse
om Travel och Meetings management. Den passar
utmärkt inte bara för TMM utan även för den som arbetar
som säljare eller KAM i leverantörsledet!
Klick här för mer information samt anmälan.

David Åberg från Moderna Kompetenser är föreläsare
på utbildningen Active Presentation som handlar om
kommunikation och försäljning; lär dig att skapa värde
genom Active Presentation och förstå kundens
köp-kriterier. Hur kan man förstärka sitt erbjudande
genom att använda sociala medier och andra digitala
lösningar?
Kursen är en 2-dagars utbildning och går den 29-30
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Klicka här för mer information samt anmälan.

Vi skickar ut en kort hälsning före sommarsemestern,
men hörs igen inför hösten. SBTA går att nå under hela
sommaren. Kontaktuppgifter och uppdaterad information
finns på hemsidan, www.sbta.se
Må gott,
Lotten
General Manager SBTA

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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