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Nyhetsbrev Februari 2018
Hej,
Året har börjat riktigt bra för SBTA! Vi har ﬂer sponsorer än någonsin tidigare; 6
Guldsponsorer och 10 Silversponsorer. Loggorna och länkar till deras hemsidor ﬁnns
längre ner i nyhetsbrevet. Ett stort varmt tack till de företag som väljer att stötta SBTA i
arbetet att sprida kunskap kring travel management-relaterade frågor. Ni kommer
förhoppningsvis att uppleva och se oss mycket under det kommande året.
Vi började med ett seminarium om Framtidens distribution nu i januari.
Seminarielokalen var fullsatt och diskussionerna och inläggen många.
Presentationerna ligger nu på medlemssidorna, för den som vill se tillbaka. Vår talare
Olivier Benoit håller ett webinar i veckan kring distribution och tilläggstjänster, för den
som vill veta mer. Läs mer nedan.
Nu ﬂyttar vi fokus framåt, till de aktiviteter som erbjuds de närmaste månaderna. Fler
tillkommer, så håll ögonen på hemsidan, Facebook och LinkedIn.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!
6 feb
GDPR – Hur kommer man vidare? FULLSATT! Ett samarrangemang mellan SRF och
SBTA. Vi har tyvärr ingen möjlighet att spela in seminariet, men försök stäm av med
kollegor och vänner i branschen som ska gå och få information från dem!
22 feb
Seminarium om Möten. ”Möten – från A till Ö?” Seminariet består av Case studies i
kombination med föreläsning och samtal i mindre grupper. Kistamässan, Möten & Events,
Stockholm, 9.00-12.00.
6 mar
Webinar: Risk på Resan. Mer information och länk till anmälan kommer inom kort.
15-16 mar
Nordic Business Travel Summit, Helsingfors. Mötet blir som förra året ett lunch-lunch
möte, med en härlig mingelfest på kvällen. Under kvällen kommer de första Nordic
Business Travel Awards att delas ut.
11 apr
SBTA Syd Lunchmöte. Blocka kalendern för nästa SBTA Sydmöte, som hålls på BW
Malmö Arena Hotel. Vi bjuder på lunch och seminarium, samt visning av anläggningen.
Mer information kommer inom kort.

Se hela kalendern här!

Webinar

NDC insights & impact: What you need to know now
31/1 8.00 - Olivier Benoit
IATA launched the NDC program in 2012. NDC Standard is an XML-based data
transmission standard. It aims to transition from the current flight distribution model to an
airline retailing distribution model. Now, airlines are leveraging NDC to gain more direct
control over distribution. NDC adoption will also impact the way airlines are contracting
with corporations.

Läs mer här!

Välkommen till
Nordic Business Travel Summit | Designing Future Travel!

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.

SBTA Silversponsorer

Kalendern byggs som sagt på. Vi kommer att hålla ett Årsmöte med spännande keynote
speaker och mingel i maj bland annat.
Varmt välkomna till ett spännande 2018 tillsammans med SBTA hälsar styrelsen genom
Lotten Fowler, General manager SBTA.
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