
Paketen justeras något inför 2020 mot bakgrund av att behoven ändras. Sociala 
medier blir en allt viktigare kanal för företag att nå ut med sina budskap och 
SBTA:s kommunikation i framförallt LinkedIn når nu allt fler.

Dessutom kommer SBTA att starta upp ett SBTA Norr under 2020. Vi planerar 
fysiska evenemang som följs upp med video och streamade seminarier för 
deltagare utanför storstadsregionerna. 

SBTA står värd för det nordiska mötet, Nordic Business Travel Summit (NBTS) 2020. 
Till NBTS har vi separata sponsorer men det ökade fokuset på reserelaterade 
frågor ökar förhoppningsvis exponeringen av SBTA under året. Vi har flera viktiga 
frågor att lyfta gentemot media och beslutsfattare, framför allt i samband med 
att CRS Code of Conduct nu ska revideras. Code of Conduct är lagstiftningen 
som på Europanivå reglerar distribution och försäljning av flygbiljetter. 
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Platinumpaketet (max 3, exkl per sektor)

•  Möjlighet att anordna 1 webinar* under året i samarbete med SBTA
•  5 min företagspresentation i samband med seminarium 1 gång under året i respektive region
•  1 fritt Premium-medlemskap och 4 fria Grund-medlemskap i SBTA under 2020 att ge till kund 

(NYHET 2020)
•  Videoannons att inleda SBTA Streaming (eller inspelning av föreläsning) 

- 1 gång under året 
•  Stor klickbar logga på SBTAs startsida
•  Exponering vid evenemang arrangerade av SBTA
•  Exponering med stor klickbar logga på nyhetsbrev
•  Riktat budskap, video eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor informerar”  

- 1 gång under året 
•  6 extra medlemskontakter
•  4 fribiljetter under ett år till evenemang ordnade av SBTA (gäller ej NBTS)
•  Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
•  Riktat budskap, video eller text (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier  

- 2 gånger under året (NYHET 2020) 
 
Pris;  65.000 SEK exkl moms

Guldpaketet (max 5)

•   3 fria Grund-medlemskap i SBTA under 2020 att ge till kund (NYHET 2020)
•   Stor rullande klickbar logga på SBTAs startsida
•   Exponering vid evenemang arrangerade av SBTA
•   Exponering med stor klickbar logga på nyhetsbrev
•   Riktat budskap, video eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor informerar”  

  - 1 gång under året
•   5 extra medlemskontakter
•   3 fribiljetter under ett år till evenemang ordnade av SBTA
•   Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
•   Riktat budskap (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier 2 gånger under året (NYHET 2020) 

Pris;  42.000 SEK exkl moms



Silverpaketet (max 12)

•    2 fria Grund-medlemskap i SBTA under 2020 att ge till kund (NYHET 2020)
•    Mindre rullande klickbar logga på SBTAs startsida 
•    Exponering med mindre klickbar logga på nyhetsbrev
•    4 extra medlemskontakter
•    2 fribiljetter under ett år till evenemang ordnade av SBTA 
•    Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
•    Riktat budskap (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier 1 gång under året (NYHET 2020)
 
Pris;  25.000 SEK exkl moms

Platinum webinar
*  Webinar, 1 timme. Inbjudan via SBTA till SBTA:s medlemmar, men även möjlighet för sponsor att bjuda in egna 

prospects/kunder. Ämne och innehåll sätts i samarbete med SBTA. SBTA tillhandahåller webinar-verktyg om 

sponsor så önskar. Webinar aviseras på SBTA:s hemsida och i direkt mejl till medlemmar.

För mer information och beställning,
Lotten Fowler 
lotten.fowler@sbta.se
Tel +46 8 410 800 92


