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Vi samlar köpare och leverantörer 
inom mötes- och resebranschen för 

dialog och kunskapsutbyte



•  SBTA bygger ditt nätverk
•  SBTA breddar dina kunskaper
•  SBTA inspirerar dig i din yrkesroll
•  SBTA verkar för dina intressen
•  SBTA håller dig uppdaterad



Våra medlemmar:
Multinationella företag
Offentlig sektor
Mindre- och medelstora företag
I stort sett alla leverantörer; flyg, resebyrå, 
tåg, hotell, betaltjänster, bil, GDS, 
systemleverantörer osv



Nätverk i nätverket

•  SBTA Öst
•  SBTA Syd
•  SBTA Väst
•  SBTA Offentlig Sektor
•  SBTA Global Network
•  Projektbaserade nätverk – tex Möten, 
Nyckeltal



Stipendium
•  Stipendiefond som delar ut stipendier till 
medlemmar, både Associerade och 
Direkta

•  TRAC-elever

”…ändamål att varaktigt insamla penningmedel 
samt finansiellt lämna bidrag till utbildning eller 
kompetensutveckling för Travel & Meetings 
Managers.”



Internationellt

SBTA var 2011 med och bildade GBTA 
Europe, som samlar alla motsvarande 
branschföreningar i Europa.
•  Internationella rapporter
•  Internationella seminarier 
•  Internationella utbildningar
•  Internationella konferenser



Välkommen att besöka SBTA i 
monter H:21
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Visste du…
•  Möten och events “spend” globalt ligger på 
cirka $650bn årligen

•  Europa = $227.5bn
•  Upp till 4% av företagets intäkter
•  SMM kan leda till besparingar på 10-25% 
•  58% av företagen hanterar och följer upp 
affärsresekostnader separat från M&E 

• Source: CWT Report - Meetings and Events: Where Savings Meet Success 2010 



Vad?

SMM fokuserar på Möten & Events- 
relaterade processer, ”spend”, volymer, 
standards och leverantörer för att uppnå 
mätbara besparingar, hög servicenivå och 
hantera risk.





Vad?

SMM är att konsolidera planeringen av 
Möten och/eller Events i en centraliserad 
process som spänner över hela 
organisationen



Vad?

Ett SMM-program ser till att hela 
mötesprocessen kännetecknas av 
tillförlitlighet, konsolidering, centralisering 
och kostnadsmedvetenhet 





Varför?

•  Kostnadsbesparingar
•  Synlighet / transparens
•  Riskhantering / Duty of Care
•  Ökad effektivitet i processerna 
•  Bättre avtal  




SMM Processerna

•  Mötes design
•  Strategiskt inköp
•  Möteskalender för hela företaget
•  Mötes- och deltagarhantering
•  Hantering av utlägg och fakturor
•  Mätningar och Utvärdering



One size does not fit all



Hur gör man?

1.  Nuläge – spend, vem, var, kultur….
2.  Definiera Möten & Events 
3.  Hitta intressenterna och få dem 

involverade
4.  Upphandla tekniska plattformar?
5.  Följ upp, mät, justera





Var hittar jag data?

•  Gå igenom kvitton och ”mötespärmar”
•  Har ni en ”mötes-bank”, se i den
•  Resebyrån!
•  Anläggningarna direkt
•  Egna ekonomiavdelningen (se på specifik 
leverantör, vissa konton etc)

•  Inköpsavdelningen / Inköpskort



Utmaningar

•  Decentralisering
•  Bristande stöd från ledning
•  Change management
•  Bristande budget
•  Bristande förståelse
•  “Mitt område”, personliga drivkrafter



Lycka till! 
 

Frågor? 
 



