
4 sep

21 sep

Bonus- och Förmånsprogram inom Offentlig sektor. SOS-gruppen

har satt samman en eftermiddag i direkt anslutning till Kammarkollegiets

reseinformationsdag på Clarion Hotel Sign för att så många

Reseansvariga som möjligt ska ha möjlighet att delta. Seminariet är

kostnadsfritt och öppet endast för SBTA:s Direkta medlemmar, dvs TM.

Programmet är upplagt som ett Rundabordssamtal i dialogform. Läs mer

och anmäl dig här.

NATM RE – The Netherlands Business Travel Conference ”RE-think

international business travel”. SBTA:s direkta medlemmar deltar utan

kostnad. Klicka här.

Can't read or see images?  View this email in a browser

SBTA Nyhetsbrev - augusti 2017

Hej,

Nu är nog de allra flesta tillbaka från sommarledighet och vi önskar er hjärtligt välkomna åter. Hösten är

som vanligt alldeles för kompakt och laddad med aktiviteter av olika slag. Här är en lista på några av de

saker som sker framöver.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!
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5-6 okt

28-30 nov

Amadeus CTN, Helsingfors (endast Direkta medlemmar, inbjudan

kommer separat). Klicka här.

GBTA Conference Europa. Utbildningsprogrammet är utökats med 30%

i förhållande till tidigare år. Går av stapeln i Frankfurt, Tyskland. Klicka

här.

29 aug Kl 17.00 hålls ett webinar i regi av GBTA kring 2018 Global Travel
Forecast. GBTA genomför årligen en gedigen undersökning som ligger

till grund för prognosen. Kostnadsfritt och på engelska. Läs mer och

anmäl dig här.

Webinar

SBTA Silversponsorer

Övrigt

SBTA har flyttat från kontoret på Tegnérgatan. Den nya adressen är SBTA, Box 807, 101 36

Stockholm.

Om ni haft förändringar på kontoret – ny kontaktperson eller uppgifter i övrigt – kom ihåg att

meddela SBTA.

Vi ber i förväg om tålamod, då det förmodligen under de närmaste veckorna kommer skickas fler mejl än

vanligt. Allt för att försäkra oss om att våra medlemmar är uppdaterade på vad som pågår.

Hälsningar,

Lotten

General Manager SBTA
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