Hej,
Nordic Travel Manager Award - Under Nordic Business Travel Summit i Köpenhamn
i mars kommer de nordiska föreningarna gemensamt att dela ut pris till en Travel
manager/reseansvarig som verkar i regionen. Passa på att nominera en kollega, vän
eller kund som gjort något för att ”skapa värde för resenärerna” i sin organisation!
Juryn består av representanter från styrelsen för de 4 föreningarna. Klicka här för
att läsa mer.
I januari börjar de nya medlemspaketen för Direkta medlemmar att gälla. Ett första
mail till (direkta) medlemmar har redan gått ut, för att ge alla tid att se över
alternativen för medlemskap 2019. Målsättningen är att vi ska nå fler företag
utanför storstadsregionerna och därmed få större möjlighet att lyfta Travel
management-frågorna i Sverige.
SBTA startar en värvningskampanj för att få fler Direkta medlemmar. Den som
värvar 5 nya Direkta medlemsföretag före mitten av februari får deltagaravgiften till
NBTS 2019 som tack! Det här gäller alla medlemmar som värvar nya TM/företag till
SBTA. Läs mer om värvningskampanjen genom att logga in på SBTA:s hemsida!

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter
6 nov

Showcase om SBT, Stockholm. Showcase är bara öppet för SBTA:s direkta
medlemmar!
27-29 nov
GBTA Conference, Berlin. Träffa kollegor och branschfolk från hela Europa, lyssna på
spännande föreläsningar och delta i branschdiskussioner.
7 dec
Grötfrukost, Göteborg. Länk till registrering kommer inom kort.
11 dec
Grötfrukost, Stockholm. Länk till registrering kommer inom kort.
20 feb
SBTA seminarium, levererat av Möteskommittén, på Möten &Events i Kista. Mer
information följer.
21-22 mar
Nordic Business Travel Summit, Köpenhamn

Se hela kalendern!

Webinar
Kommande SBTA webinar
22 Nov
Webinar: The Future of Business Travel
Amadeus presenterar ett webinar kring ”The Future of Business Travel”, med fokus
på trender och nya lösningar inom distribution och teknologi. Länk till anmälan
läggs upp inom kort.
5 dec
Webinar: Amerikanska flygmarknaden nu och framöver
United bjuder in till ett webinar om den amerikanska flygmarknaden. Miljö och
teknologi är viktiga faktorer för ett hållbart flyg och hög kundnöjdhet. Hur ser
utvecklingen ut, i USA generellt och hos United mer specifikt?

Kommande GBTA webinar
30 okt - Tips For Proving The Value Of Your Events, läs mer!

15 nov - Women’s Issues: The Facts About Workplace Challenges For Meeting
Planners & Suppliers, läs mer!

SBTA Silversponsorer

Ha ett skönt höstlov alla ni som har det att se fram emot! Vi andra kämpar på i det
vackra vädret.
Lotten Fowler, General Manager SBTA

Sponsor informerar - Egencia
Därför är datavisualisering värt miljontals dollar
Data blir ett allt viktigare verktyg vid förhandlingar. Fokus har ändrats och data som
tidigare mest användes för att manipulera siffror i rubriker kan numer ge en
detaljerad korrelationsanalys. Travel Managers och inköpare är intresserade av
information om totala utgifter, efterlevnad av resepolicy, utvalda bokningskanaler,
missade besparingar, perioder för tidig bokning och andel onlinebokning i olika
aspekter.
Klicka här för att läsa mer!

