SBTA Nyhetsbrev
Hej,
God jul och Gott nytt år önskar vi alla våra medlemmar och övriga mottagare av Nyhetsbrevet.Det
har varit ett händelserikt och för föreningen positivt år, med många välbesökta seminarier och
nätverksträffar. Störst av dem alla var Nordic Business Travel Summit i Stockholm i slutet av januari.
Framgången märks av i den uppmärksamhet som 2018 års Summit redan får av branschen. Sätt av den
15-16 mars och anmäl dig så snart länken kommer efter helgerna! Vi lovar ett spännande program, ämnat
att stimulera och inspirera – med en ”nordic touch”!
Vi har de senaste veckorna fyllt på kalendern, som alltid är uppdaterad påwww.sbta.se, och vill därför dela
med oss av aktiviteterna :)

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter
Klicka på aktiviteten för mer information!
23 jan

Framtidens distribution. Vad är NDC, hur påverkar det utbudet och
sättet flygbolagen jobbar och säljer på? Vad vill flygbolagen, hur tänker
GDS’erna, hur påverkas företagen/kunden, hur kan teknologin stödja
företaget? Förmiddagsseminarium i Stockholm med avslutande
lunchmingel. Flera talare är redan klara och hemsidan uppdateras
regelbundet.

6 feb

GDPR – Hur kommer man vidare? Ett samarrangemang mellan SRF
och SBTA. Vi har säkrat bra talare som är redo att dela med sig av
problem, framgångar och frågeställningar. Gott om tid tillfrågor och
diskussion.

22 feb

Seminarium om Möten. ”Hur planerar jag och genomför ett möte – från
A till Ö?” Seminariet består av Case studies i kombination med
föreläsning och samtal i mindre grupper. Kistamässan, Möten & Events,
Stockholm, 9.00-12.00. Mer information kommer att finnas på vår
hemsida.

15-16 mars

Nordic Business Travel Summit, Helsingfors. Mötet blir som förra året
ett lunch - lunchmöte, med en härlig mingelfest på kvällen.

Webinar
Vi återkommer med datum för webinarer i Q1; ett om Risk, ett om Onlinebokningar och ett om
Mötesplanering. Alla på svenska, anpassade till SBTA:s publik.

SBTA Silversponsorer

Övrigt
Än en gång - God jul och ett Gott nytt år!
Lotten Fowler & styrelsen för SBTA 2017-2018

