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Nyhetsbrev April 2018
Hej,
De senaste veckorna har varit hektiska – Vårt andra Nordic Business Travel Summit
gick av stapeln i Helsingfors den 15-16 mars och var en succé. Hela 94% av deltagarna
kände sig mer informerade om vad som är ”hett och viktigt” i branschen just nu. Ett
fantastiskt kvitto på att innehållet upplevdes relevant och att mötet var givande för
deltagarna. Presentationerna från NBTS ligger nu i Dokumentbanken på
medlemssidorna. Nästa år är vi i Köpenhamn, den 21-22 mars 2019.
I förra veckan skickade vi ut en så kallad Blixtenkät kring Brexit till alla medlemmar.
Våra systerorganisationer runt om i Europa gjorde det samma. Så snart resultatet
levereras delar vi med oss på hemsidan och i sociala medier! Tack till er som svarade.
Styrgruppen för SBTA Oﬀentlig Sektor (SOS) har startat en sluten LinkedIn-grupp för
reseansvariga inom oﬀentlig sektor. Så om du har LinkedIn, jobbar inom oﬀentlig
sektor och vill kunna kommunicera med kollegor kring rese- och mötesrelaterade
frågor kan du ansöka om att få komma in :) Gruppen heter SBTA Oﬀentlig Sektor och
du hittar den om du skriver det i sökfältet.
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Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!
11 apr
SBTA Syd frukostmöte, Det är många viktiga frågor som påverkar hur vi kommer att
arbeta med Travel management framöver, bland annat GDPR,
resekonto/kreditkortsfrågan, ett europeiskt visum i stil med ESTA, Brexit. Vi kommer
att ge en statusuppdatering och beskrivning av läget, samt berätta om var det ﬁnns
mer information. Under mötet serveras frukost och i samband med mötet erbjuds
också visning av Malmö Arena och BW Malmö Arena Hotel.
21 maj
Per Holknekt, Årsmöte och Mingel. Hör entreprenören Per Holknekt berätta om sin
livsresa, fylld av med- och motgångar. Holknekts sommarprat i P1 var ett av det årets
mest uppskattade och han delar i föreläsningen frikostigt med sig av sin berättelse.
Föreläsningen följs av SBTA:s Årsmöte och ett nätverksmingel med dricka & pinxos i
den fantastiska miljön på Vasateatern. Kostnadsfritt och endast för SBTA:s
medlemmar mellan 14.30–17.30.
27 - 29 nov
GBTA Conference, Berlin. Träﬀa kollegor och branschfolk från hela Europa, lyssna på
spännande föreläsningar och delta i branschdiskussioner. Programmet ser fantastiskt
ut!

Se hela kalendern här!

Webinar

18 apr
Framtiden är Digital, är du? Optimera värdet av din resebyråupphandling.
Resebyrån Egencia pratar om hur digitaliseringen påverkar och skapar möjligheter och
Egencias kund Försäkringskassan presenterar hur de lyckades med sitt omfattande
digitaliseringsprojekt. Webinaret är kostnadsfritt för SBTA:s direkta medlemmar.
15 maj
Is your company compliant with Duty of Care?
Tillsammans med Falck Global Assistance levererar vi ett webinar kring Duty of Care
och risk. Mer information och länk till anmälan kommer inom kort. Håll koll på
hemsidan.

Utbildning
9-10 apr
Fundamentals of Business travel management. GBTA:s introduktionskurs i Travel
management. Kursen hålls på svenska, med material på engelska. Två intensiva och
utvecklande dagar i Köpenhamn. SBTA:s medlemmar betalar endast EUR 400 för hela
utbildningen. Fundamentals erbjuds vi ﬂer tillfällen under året, men då på engelska
och på olika platser i Europa.
Advanced Principles of Business Travel Management, GBTA:s fortsättningskurs i Travel
management, erbjuds ﬂera gånger under året. Klicka in på SBTA:s hemsida för att hitta
datum och länkar till anmälan.
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Varma påsk hälsningar,
Lotten Fowler
General Manager SBTA

Copyright © 2018 Swedish Business Travel Association, All rights reserved.
Our mailing address is:
info(@)sbta.se
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

