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Hej!
Nu har vi firat första advent och snart är det jul! Härligt!
Sedan förra nyhetsbrevet har GBTA:s Europakonferens ägt rum. Ett 20-tal av
SBTA:s medlemmar deltog under två dagar fyllda av seminarier, föreläsningar och
nätverkande.
För att våra medlemmar inte ska gå miste om viktig information kommer några av
ämnena att tas upp på det nordiska mötet Nordic Business Travel Summit i februari.
Vi kommer bland annat att prata om EU’s nya lagstiftning kring datalagring,
digitaliserade betalningslösningar och se på hur man kan lösa ”app-frågan”. Du är
väl anmäld?

Guldsponsorer November 2016

Aktiviteter
Klicka på aktiviteten för mer information!

12 dec Alla pratar miljö – vad görs egentligen?
Klockan 13.30-18.00 hålls ett seminarium kring rapportering av hållbarhet –
Alla pratar miljö, vad görs egentligen? Goda och konkreta exempel på hur
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man kan jobba med hållbarhetsfrågorna lyfts fram. Information kring EU’s
regler för hållbarhetsrapportering ges tillsammans med tips på hur RFP’n kan
se ut. Ta med företagets hållbarhetsansvarige! Efter avslutat möte bjuder
SBTA på glöggmingel.
Läs mer här.

18-20 jan MATKA-mässan
Inspirationsresa till Helsingfors och MATKA-mässan tillsammans med Silja
Line (endast Direkta medlemmar).
Inbjudan har gått ut via mejl. Kontakta Lotten om du missat inbjudan.

19 jan Stora Måldagen i regi av P&P Meetings
Läs mer här.

9 feb Seminarium med fokus på statliga ramavtalet för resebyråtjänster
Praktisk tillämpning och möjligheter till frågor och svar.
Läs mer och anmäl dig här.

9–10 feb 2017 Nordic Business Travel Summit
SBTA står värd för Nordic Business Travel Summit i Stockholm. Temat är
Breaking new ground, så ställ in er på seminarier och diskussioner kring
förändring, utveckling, nyheter och trender! Se fram emot ett späckat program
– intressant information varvad med gott om tid för nätverkande, mingel och
prat.
Läs mer här.

Silversponsorer November 2016
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Utbildningar
Nu ligger flera spännande webinarer i regi av GBTA ute. De är i de allra flesta fall
kostnadsfria för SBTA:s medlemmar.
Klicka här för att se hela listan.
Då de går ut globalt är tiden tyvärr inte den bästa, men tänk på att alla webinarer
läggs upp på GBTA:s Hub. Där kan man se dem när som helst. Den enda
skillnaden är att möjligheten till interaktion med föreläsaren och att ställa frågor
försvinner.

21–22 mars 2017 Fundamentals of Business Travel Management
GBTA:s grundkurs i Travel Management för både köpare och leverantörer levereras
för första gången på ”skandinaviska”, i Stockholm! Kursmaterial och diagnostiskt
prov är på engelska men kursen framförs på ”skandinaviska”.
Kursledare: Lotten Fowler, SBTA.
Länk till anmälan kommer inom kort.

SBTA:s eLearning, en Introduktionskurs i Travel & Meetings Management, finns
alltid tillgänglig!
Mer information här.

Övrigt
Inför 2017 går det att betala medlemsavgiften med kreditkort. Ett mejl har gått ut
med information och en länk för betalning. Ring gärna om det uppstår några frågor.
För de som fortfarande vill eller behöver få faktura erbjuds naturligtvis även det.
Uppsägning av medlemskapet måste ske skriftligen (mejl ok) före årets slut.
Hoppas vi ses på seminariet och minglet den 12 december. Jag vill också passa på
att önska alla mottagare av nyhetsbrevet en härlig december-månad!

Med vänlig hälsning,
Lotten
General Manager, SBTA

Avsluta prenumeration | Visa i webbläsaren
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