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Hej!
Tänk att det redan är december och att julen närmar
sig! Hoppas att alla ni som mottar SBTA:s nyhetsbrev
hinner njuta av adventsljus och vintermys!
Förra veckan genomfördes SBTA:s Höstforum under
rubriken Framtidens Travel Management. Rekordmånga
hade anmält sig till vad som blev en mycket interaktiv
och uppskattad dag, med presentationer kring travel
policies, framtidens travel management, hotell RFP:er,
NDC och mycket annat. Presentationer och material
från dagen ligger i Dokumentbanken på SBTA:s
hemsida.
Info – GBTA har bytt plattform på GBTA Hub där alla
whitepapers, presentationer osv finns. Sedan bytet för
några veckor sen skickar ”Hubben” ut mejl med
information om vad som lagts in. Det kan bli rätt många
mejl per dag.
För den som störs (som aktiverat sitt medlemskap och
nu får mejl) går det att justera inställningarna; Logga in
på Hub, gå till ”My subscribtions”, vidare till ”My
notifications” och välj där hur ofta och för vad ni vill
motta informationsmejl.
Information om vilka frågor som är aktuella för vår
bransch inom området ”Industry affairs” eller Advocacy
kommer under veckan att läggas upp på hemsidans
medlemssidor under rubriken Advocacy. SBTA
samarbetar tillsammans med övriga europeiska
föreningar under GBTA:s paraply för att påverka och
informera beslutsfattare inom EU om ”våra frågor”.

Aktiviteter framöver
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7 dec SBTA Öst Seminarium
SBTA Öst har seminarium under rubriken ”Framtidens
hållbarhetstänk”. Passa på att träffa ”kollegorna” i SBTA
en sista gång före juluppehållet! Seminariet avslutas
med ett glöggmingel.
Läs mer här.
27 jan Nordic Business Meeting i Oslo
Denna gång i regi av NBTA Norwegian Business Travel
Association. Rubriken är ”The future comes now, and it
will be disruptive”. Programmet är nu tillgängligt på
hemsidan, men vi har tyvärr ännu inte fått länken för
anmälan.
11 feb Möten & Events i Göteborg
SBTA håller frukostmöte i samband med mässan.
Anette McCarthy, styrelseledamot i SBTA, till vardags
TMM på Fortum berättar om hur de implementerat
Strategic Meetings Management! Ett business case,
framfört av Anette och Mikael Ek, American Express
Meetings & Events.
Läs mer här.
25 feb Möten & Events i Stockholm
Se Göteborg – samma program, samma talare.
Läs mer här.
27-28 apr SBTA Vårforum
Vårforum, Årsmöte, Business Travel Awards och någon
form av workshop med mötesbokning!
1,5 dagar i april – boka in dagarna redan nu.
Mot bakgrund av den senaste månadens terrorattacker
och terrorhot jobbar SBTA på att sätta ihop ett
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seminarium i början av februari kring Risk och Säkerhet.
Vi återkommer med mer information snarast möjligt.

Utbildningar
Inom reseindustrin sker förändringar snabbare än i
nästan någon annan bransch och SBTA har skapat en
utbildning som riktar sig till både direkta och
associerade medlemmar i SBTA. På Höstforum återkom
begreppet ”kommunikation” hela tiden och den här
utbildningen handlar om både kommunikation och
försäljning; lär dig att skapa värde genom Active
Presentation och förstå kundens köpkriterier. Du lär dig
också hur du ska använda sociala medier och andra
digitala lösningar för att förstärka ditt erbjudande.
Kursen är en 2-dagars utbildning och erbjuds vid 2
tillfällen i vår;
3-4 februari i Stockholm
18-19 april i Stockholm
Klicka på respektive datum för mer information och
anmälan.
e-Learning-kursen i Travel & Meetings Management
kommer att läggas på hemsidan för bokning vid
årsskiftet.
Tack till er som deltog och bidrog till att Höstforum blev
så interaktivt och ha en fin december,
Lotten
General Manager SBTA
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