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Hej!
Det får bli ett sista nyhetsbrev före sommarlovet!
Lufthansa Group’s utspel i början av juni om en avgift
på alla GDS-bokningar från 1 september har verkligen
rört upp känslor och reaktioner i branschen.
SBTA, tillsammans med övriga nordiska föreningar,
genomförde en enkätundersökning som tydligt visar på
en ilska över beslutet som fattats utan dialog med
företagen, som betalar notan, eller med övriga aktörer
som resebyråledet eller GDS’erna. Vi kommer i nära
samarbete med våra systerföreningar i Norden och
genom GBTA att reagera på LHG’s utspel.
Jag informerar i sommar via uppdateringar på hemsidan
och, om informationen är riktigt viktig, i separata mejl.
I Norge tog Dagens Naeringsliv (motsvarande DI) upp
frågan, i Danmark tog branschtidningarna kontakt med
DBTA – här har ingen skrivit något om det mer än att
LHG’s press release omnämndes på TravelNews
websida. Det här är en av de största och mest konkreta
aktionerna för att slå sönder en existerande värdekedja
och affärsmodell som vi sett på länge och SBTA
kommer att hålla sig informerade och, när nödvändigt,
reagera å medlemmarnas vägnar.

Ny vidareutbildning i Hållbarhet
I november startar utbildningen Sustainable Tourism
Management i Stockholm. Nu ställs allt högre krav på
ansvarsfull och hållbar turism, ofta från kunderna själva,
men också i form av kommande lagar och skyldigheter
om hållbarhetsrapportering.
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Det är en kostnadsfri distansutbildning för branschaktiva
som pågår under 1,5 år, två dagar i månaden.
Utbildningen är utarbetad av sakkunniga inom
branschen och riktar sig till marknadsförare, säljledare,
produktchefer och vd på företag inom turism, resor och
hospitality.
Läs mer om utbildningen här!

Aktiviteter framöver
24 juni Kostnadsfritt webinar, GBTA:s Business
Travel Index for Western Europe
Läs mer här.
22-24 sep Utbildningar i Travel & Meetings
Management
Kursledare: Cathrine Lundberg, CMM Consulting.
Den 22 sep hålls Fortsättningskursen och 23-24 sep
hålls en Introduktionskurs. Det kan vara sista chansen,
så passa på!
Läs mer om Fortsättningskursen.
Läs mer om Introduktionskursen.
12 okt Stora Mötesdagen 2015 i regi av P&P
Meetings.
SBTA:s medlemmar erbjuds delta till specialpris.
Läs mer här.
15 okt SBTA finns på Travelworld i Stockholm
Läs mer här.
19-20 okt Studieresa med Amadeus till kontoret i
Nice
(endast för SBTA:s direkta medlemmar)
Läs mer här.
9-11 nov GBTA Europa-konferens i Frankfurt.
Läs mer här.
24 nov SBTA Höstforum
Save the date!
I kalendern på hemsidan finns även aktiviteter inbokade
för början av 2016.
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Övrigt
Tidningen TTG Nordic (tidigare StandBy) erbjuder en
kostnadsfri prenumeration till de av SBTA:s direkta
medlemmar (köpare) som är intresserade. Är du
medlem och vill ha tidningen, kontakta Lotten på SBTA.
Artiklarna i tidningen skrivs omväxlande på svenska och
danska.
Sommarhälsningar,
Lotten
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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