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Nyhetsbrev Mars 2018
Hej,
Vi har genomfört 3 seminarier hittills under året; ett om Framtidens Distribution
och NDC, ett om GDPR och ett om Mötesplanering. Alla 3 har varit välbesökta och
framförallt bubblat av engagemang. Presentationerna ligger nu i Dokumentbanken på
medlemssidorna.
Nästa arrangemang blir det nordiska mötet, Nordic Business Travel Summit i
Helsingfors den 15-16 mars. Den som vill försäkra sig om en plats bör anmäla sig
snarast, då det inte ﬁnns många platser kvar! Under NBTS kommer de första Nordic
Business Travel Awards att delas ut och alla föreningarnas direkta medlemmar
(kundföretag) har fått länkar för att rösta.
Webinar kring Risk och Säkerhet på resan är framﬂyttat och mer information kommer
inom kort.
Årsmötet kommer att ske den 21 maj, i samband med en spännande Key Note och
mingel. Mer information kommer inom kort. Det innebär också att föreningens
Valberedning påbörjat sitt arbete för att hitta kandidater till bland annat styrelsen.
Den som är intresserad av att engagera sig eller vill veta mer får gärna kontakta
Valberedningen, klicka här för kontaktuppgifter.
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Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!
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 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
Årsmöte, Föreläsning och Mingel. Mer information följer, men det kommer att hållas
på Vasateatern i Stockholm, mellan cirka 14.30–17.30 och vara kostnadsfritt för SBTA:s
medlemmar.

Dessutom, inom kort kommer datum för Webinar: ”Framtiden är digital – är du?”
Resebyrån Egencia berättar om hur digitaliseringen påverkar och skapar möjligheter.

Ni får även lyssna till Egencias kund Försäkringskassan som presenterar hur de
lyckades med sitt omfattande digitaliseringsprojekt.

Se hela kalendern här!

Webinar

På GBTA Hub kan du som medlem hitta arkiverade webinarier, om du råkat missa
någon som du gärna velat se. Här nedan ser du några av de senaste webinarier som
har kommit upp på GBTA Hub:
- How "Secure" Is Your Hotel Program?
- How Changes in Airline Distribution Will Impact Your Travel Program
- Program Consolidation: Changes, Challenges, and Best Practices

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 på SBTA:s hemsida för att hitta
datum och länkar till anmälan.
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Övrigt
SBTA har fått ett erbjudande från P&P Meetings; 20% rabatt på seminariet Stora
Presentationsdagen den 19 mar på Stockholm City Conference Center. Det handlar
om retorik, vår förmåga att övertyga och nå fram med våra budskap. Anmälan via mail
direkt till arrangören, Lennart Paulsson på P&P Meetings, lp@ppmeetings.se
1. Ange ref SBTA, ditt företag och namn.
2. Du reggas och får 20% SBTA medlemsrabatt (dras från normalpriset 1 250 ex
moms) och faktureras via epost.
Varma hälsningar i kylan,
Lotten Fowler
General Manager SBTA
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