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Nyhetsbrev Juni 2018
Hej,
Välkommen SBTA:s nya styrelse! Ordförande är nu Mia Andersson/FESTIVE-ROAD
och resterande styrelsemedlemmar är Anette Mc Carthy/Fortum (vice ordf), Lisa
Smedman/PwC, Christian Riebne/Ericsson, Ingemar Björk/Volvo Group, Mats
Lagerholm/Essity, Carina Pettersson/MSB, Helene Holmberg/HRG Nordic och Claes
Lanner/Scandic Hotels. Kontaktuppgifter och foton nns på SBTA:s hemsida.

På föreningens Årsmöte den 21 maj fattades era beslut. Förutom en ny styrelse
beslutades om förändring i medlemsstrukturen för Travel managers från och med
nästa år. Ambitionen är att de nya alternativen för medlemskap ska attrahera er
reseansvariga att testa medlemskap och därmed i förlängningen öka antalet
medlemmar i föreningen. Vill du veta mer om hur medlemskapet ser ut för 2019 kan
du klicka här.
Vi ser också över Sponsorpaketen för 2019. Information kommer att skickas ut så
snart det är klart och även åter nnas på hemsidan.

SBTA:s Direkta medlemmar/Travel managers har nyligen mottagit årets Nordic Salary
Survey. Enkäten har gått ut i alla 4 nordiska föreningar och kommer att sammanställas
på både nordisk och svensk nivå. Den är kort och enkel att besvara och är tänkt att
vara ett verktyg för TM i löneförhandlingar.
Om du inte har gjort det redan, så vill vi påminna om att ge samtycke till att SBTA
hanterar dina personuppgifter. För mer information och för att lämna samtycke, klicka
här.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!
19 sep
Bättre möten – 4 viktiga inspel från SBTA:s Möteskommitté bjuder på en vass
föreläsning på Möten & Events mässan i Göteborg.
20 sep
Mobility as a Service & annan info, Stockholm. Vi bjuder på lunchseminarium på Tallink
Silja. Kort information kring ett nytt EU-direktiv som kan få konsekvenser för
branschen följs av ett seminarium om MaaS, framtidens tänk kring transporter. Mer
information och inbjudan följer inom kort, men avsätt tid för ett spännande
seminarium (11.00-14.00)
27 - 29 nov

GBTA Conference, Berlin. Trä a kollegor och branschfolk från hela Europa, lyssna på
spännande föreläsningar och delta i branschdiskussioner.
21 - 22 mars, 2019
Nordic Business Travel Summit, Köpenhamn

Se hela kalendern här!

Webinar

Till hösten återkommer webinarer i SBTA:s regi. Tills dess nns GBTA:s webinarer
tillgängliga via deras sida. De spelas alltid in, så om man inte har möjlighet att delta
”live” går det bra att ta del av dem i efterhand.

Utbildning
Information om utbildningar hittar du på SBTA:s hemsida, klicka här för att läsa mer.

SBTA Silversponsorer

Minns ni WayWay?

WayWay presenterade sig på Vårforum 2017 som en fristående app för samåkning av
taxi. Nu re-lanseras WayWay som en integrerad samåkningsfunktion som bl.a. Svea
Taxi Allians kommer att ha tillgång till via taxibokning.se. Fyllnadsgraden av taxibilar i
Sverige är som bekant låg, dessutom går majoriteten av alla taxibilar till och från
samma destinationer så som ygplatser, stationer, mässor, evenemang etc. Det här är
ett nytt sätt att utnyttja kapaciteten i taxibranschen, sänka resekostnader och ge
resenärer er resealternativ. WayWay är en samåkningsmotor som söker efter och
konsoliderar resenärer som ska åt samma håll. Ju er som använder sökmotorn, desto
större chans att få trä och påverka taxikostnaderna. WayWay söker nu aktivt efter
företag som reser mycket och som är villiga att testa tjänsten under uppbyggnadsfasen.
Intresserad? Kontakta Lotten på SBTA för mer information.

Nästa nyhetsbrev kommer i augusti, så vi vill passa på att önska en härlig och
avkopplande sommar!
Varma sommarhälsningar,
Lotten Fowler
General Manager SBTA
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