
Vi samlar köpare och leverantörer 
inom affärsrese- och mötesbranschen
för dialog och kunskapsutbyte!

Som medlem i SBTA kan du påverka och vara 
en del av mötes- och resebranschens framtid!

www.sbta.se

SBTA bygger ditt nätverk 
– Du knyter kontakter 
och får en större inblick 
i rese- och mötesindus-
trin. Du breddar dina 
kunskaper och är en 
aktiv del av branschen 
– lokalt, nationellt och 
internationellt!

SBTA ger dig möjlighet 
till erfarenhetsutbyte 
med ett brett kontakt-
nät genom ett neutralt 
diskussionsforum 
– Du får ökad kunskap 
och ges rätt förutsätt-
ningar att tillsammans 
med dina branschkol-
legor skapa en effektiv 
rese- och mötesindustri!

SBTA arrangerar konfe-
renser, utbildningar och 
studiebesök och ger Dig 
rådgivning och rekom-
mendationer 
– Du får inspiration och 
kunskap som tryggar 
dina beslut i din yrkes-
roll! 

SBTA ger dig löpande 
information om bran-
schens senaste trender 
– Du får de bästa råden 
och rekommendation-
erna! 

SBTA verkar för dina 
intressen genom lobby-
verksamhet, medie-
bevakning, samverkan 
och som remissinstans 
för att utveckla din 
bransch 
– Du får en bättre 
spelplan att verka på! 

SBTA fungerar som ett 
informationsnav 
– Du får tips och råd 
som spar tid och 
därmed också resurser 
för din organisation!

SWEDISH BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION
 +46 (0)8 410 800 92INFO@SBTA.SE

KONTAKTA OSS SÅ 
FÅR DU VETA MER!
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Meetings 
Manager
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Miljöansvarig
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Vad är Travel & Meetings Management?
Travel & Meetings Management är att skapa förutsättningar 
som möjliggör att organisationens eller företagets affärsresor 
och möten genomförs på “bästa möjliga sätt” vid varje enskilt 
tillfälle. Det uppnås genom fokus på faktorer som Tid, Pengar, 
Säkerhet, Miljö och Medarbetarens välbefinnande. 

En Travel & Meetings Managers kontaktytor:

Vad gör en Travel & Meetings Manager (TMM)?

En TMM har förmågan att se till helheten och nätverkar aktivt 
både internt och externt för att uppnå resultat. 

En TMM´s organisationstillhörighet varierar ofta och är bero-
ende av företagets behov och hur uppdraget formulerats. Inom 
SBTA återfinns våra TMM både inom Inköp, HR, Finans etc.

TMM ska säkerställa att resor och möten följer den eller de 
policys och avtal som finns.

TMM ser till att alla delar i reseprocessen stödjer företagets 
övergripande mål och strategier, samtidigt som den förenklar 
för medarbetaren och sparar såväl tid som pengar för företaget. 

Vad är SBTA?
Det oberoende nätverket SBTA samlar köpare och leverantörer inom 
affärsrese- och mötesbranschen för dialog och kunskapsutbyte. 

SBTA skapar mervärde för medlemmarna genom bland annat 
utbildningar och medlemsaktiviteter. SBTA drivs utan vinstintresse.

Åtskilliga medlemsföretag är förlagda till storstadsregionerna 
Mälardalen, Göteborg och Öresundsregionen vilket fått till följd att 
där finns regionala arbetsgrupper. Vi kallar dem SBTA Öst, SBTA 
Väst och SBTA Syd.

Många medlemmar verkar i den offentliga sektorn och påverkas 
av särskild lagstiftning. SBTA har därför bildat en grupp i nätver-
ket som fått namnet SBTA Offentlig Sektor (SOS). Ytterligare en 
sådan grupp benämns SBTA Global Network (SGN) och samlar 
några av Sveriges största och mest reseintensiva företag.  

SBTA ingår i GBTA Europe som man tillsammans med andra 
köparledda föreningar bildade 2011. 

GBTA står för Global Business Travel Association. 
SBTA tar en aktiv del i det internationella samarbetet.

Huvuddelen av medlemmarna är företag och organisationer från 
både privat och offentlig sektor som uppträder som köpare av 
rese- och mötestjänster. Dessa kallar vi Direkta medlemmar.

Leverantörer av rese- och mötesrelaterade tjänster är Associ-
erade medlemmar i SBTA – exempelvis flygbolag, tågoperatörer, 
resebyråer, hotell och betalkortsföretag.

Vem är medlem i SBTA?


