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Hej!

Trots att inte vädret direkt bidrar till julstämningen
hoppas jag att ni andra också känner att ”något är på
gång”. Lite välbehövd ledighet framför allt, i alla fall är
det vad som lockar mig mest just nu☺

Vi har haft en aktiv höst full av aktivitet. Sedan det
senaste nyhetsbrevet har vi genomfört följande:

Seminarium om Resebyråupphandling inom
Offentlig sektor – 5 nov

AfterWork för SBTA Offentlig Sektor – 5 nov

Rundabordssamtal Stockholm – 7 nov

GBTA:s Europakonferens i Berlin

Introduktionskurs i Travel- och Meetings
Management – 17-18 nov

Fortsättningskurs i Travel- och Meetings
Management – 20 nov

SBTA Öst-seminarium om Rese- och
Betaladministration – 21 nov

SBTA:s Höstforum 27 nov

SBTA Väst-seminarium om Tillgänglighet,
Landvetter flygplats och Malmö Aviation – 5 dec

Presentationsmaterial, i förekommande fall, finns i
dokumentbanken på hemsidan. Hittar du inte det du
söker går det bra att höra av sig till SBTA:s kontor.

Aktiviteter framöver

Våra sponsorer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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http://www.arlandaexpress.se/
http://www.concur.com/
https://ebuilder.com/sv
http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
http://www.accorhotels.com/gb/denmark-norway-finland/index.shtml
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
http://www.mycab.se/
http://www.sj.se/
https://www.travellinkcorporate.se/prdtlc/home.do?BV_UseBVCookie=no&country=SE&language=sv
http://www.hrgworldwide.com/se-se/Pages/default.aspx
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21-22 jan Möten & Events Öresund
SBTA deltar på mässan och håller seminarium på
morgonen den 22 januari.
Läs mer här.

29 jan Nordic Business Travel Meeting i Köpenhamn
Läs mer här.

4-5 feb Konfex & Events i Göteborg
SBTA deltar på mässan och håller seminarium på
morgonen den 4 februari.
Läs mer här.

10 feb Business Travel Awards på Courtyard by
Marriott i Stockholm
Vi börjar med inspirationsseminarier på eftermiddagen
och prisutdelning tidig kväll.
Läs mer här.

18-19 feb Möten & Events i Stockholm
SBTA deltar på mässan och håller seminarium på
morgonen den 19 februari.
Läs mer här.

25-26 feb Business Travel Show i London
SBTA åker med en Hosted Buyer-grupp.
Läs mer här.

19 mars Business Travel & Meetings Forum i
Göteborg
En heldag med seminarier, Travel Manager-lunch och
Speed-dating.

http://www.sbta.se/kalender/moten-events-oresund-2/
http://www.sbta.se/kalender/nordic-business-meeting-2015-2/
http://www.sbta.se/kalender/konfex-events-goteborg/
http://www.sbta.se/kalender/business-travel-awards-2015/
http://www.sbta.se/kalender/moten-events-stockholm-2/
http://www.sbta.se/kalender/business-travel-show-2015/
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Dessutom ska vi i kalendern stoppa in
Rundabordssamtal i alla regioner under våren samt ge
er datum för regionala aktiviteter. 
Information om alla aktiviteterna finns på hemsidan!

Övrigt

På Höstforum delades två stipendier ut av SBTA:s
stipendiestiftelse; Todd Kohlmann på Lund Universitet
fick stipendium för att gå Fortsättningskursen i Travel &
Meetings Management och Elisabeth Palmberg på
SAAB fick stipendium för att gå Introduktionskursen i
Travel & Meetings Management. Grattis säger vi!

På Höstforum fick vi också höra från Bobbi Djordjevic,
DentsPly som berättade om sitt stipendium från i våras.
Hon hade ansökt om bidrag för att delta i  stora GBTA
Convention i USA och berättade på ett levande sätt om
sommarens äventyr i Los Angeles, som faktiskt ledde till
att hon idag har nytt jobb inom DentsPly!

Undersökningen som ligger till grund för Business Travel
Awards har gått ut. Den genomförs av Resegeometri.
Se till att svara – de har gjort vissa förenklingar i år
igen, för att förkorta svarstiden för er med många
leverantörer! För att få med synpunkter från så många
resenärer som möjligt har vi också skickat er länkar att
sprida internt.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett fantastiskt 2014! Det
har hänt en massa saker i föreningen och i vår bransch
som det är spännande att få vara med om. Jag måste
också säga att det är ett privilegium att få jobba med er
alla – Tack!

God jul och Gott nytt år önskar jag och hela styrelsen er
alla!

Bästa hälsningar

Lotten
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General Manager SBTA

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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