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Hej!

Nu är planeringen för SBTAs vårmöte i full gång. Jag hoppas och tror att det blir en spännande dag med mycket matnyttig
information.

Vårforum och Årsmöte 2013

Inbjudan till Vårforum gick ut tidigare i veckan tillsammans med programmet. Här är några axplock av innehållet:
Vi kommer att hålla Årsmöte under dagen och där bland annat välja några nya styrelsemedlemmar inför kommande
två-års period.
Ni kommer att få en kort rapport från några av våra stipendiemottagare 2012, samt få höra några ord från
stipendiestiftelsen.
Vi ska försöka få ett grepp om vad NDC är och hur det kan komma att påverka oss som köpare, resebyrå och
leverantör. Flera spännande talare kommer för att belysa ämnet.
Richard Björnelid, flygjournalist och författare kommer att i samtal med en jurist samt representanter från både
resebyrå och kund att genomlysa flygsituationen i Norden.
Jag kommer att fylla på agendan på hemsidan med paneldeltagarnas namn allt eftersom vi får bekräftat vilka som kommer.
För de som inte måste skynda hem finns det möjlighet till ytterligare mingel efter mötet i SBTA-baren som ställs upp i
anslutning till konferenslokalen.

Regionala aktiviteter
24 maj Frukostmöte med SBTA Syd där vi diskuterar Hotellprogram. Läs mer och anmäl dig här.
28 maj Frukostmöte med SBTA Väst som diskuterar hur Resebyråns roll förändrats med tiden och vart man tror den
är på väg. Läs mer och anmäl dig här.
SBTA Öst höll seminarium om Bonus Management den 19 april. Ett 80-tal medlemmar deltog och fick höra Bert Sundström
på SVT berätta om sina erfarenheter som resenär. Dessutom berättade BCD om hur de kan hantera bonus management åt
sina kunder och till sist kunde en distingerad panel diskutera för- och nackdelar med flygbolagens och hotellkedjornas
bonussystem.

Utbildningar i SBTAs regi

Vi har under våren hållit utbildningar i Travel & Meetings management för både direkta och associerade medlemmar.
Kurserna återkommer till hösten.
GBTA erbjuder också utbildningar också. Dessa hålls på engelska och finns upplagda på GBTA Europes hemsida,
www.gbtaeurope.org

Övrigt

Stora Retorikdagen anordnas av Retorikstudio och P&P Meetings den 13 maj i Stockholm. SBTA medlemmar erbjuds 20%
rabatt. Läs programmet och anmäl dig här.
Vi kör igång SBTA Nyckeltal Beteende. Direkta medlemmar (köpare) kommer inom kort att få ett första mejl som beskriver
upplägget och vad ni behöver göra. Vi räknar med att kunna presentera ett första resultat i höst.
GBTA kommer på konferensen i september att dela ut de första Sustainability Outstanding Achievement Awards. Läs mer om
hur du anmäler ditt företag här. Gäller både Direkta och Associerade medlemmar.
Nu är det möjligt att anmäla sig till GBTA konferensen i Prag 23-25 september. Programmet hittar du här. Fram till 30 juni
är anmälningsavgiften kraftigt rabatterad, så anmäl dig nu! Alla SBTAs direkta medlemmar (köpare) är automatiskt anslutna
till GBTA, så ni betalar ”member rates”. Ring Lotten om du är osäker på hur det fungerar.
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Vår hemsida, www.sbta.se, uppdateras varje vecka. Gör det till en vana att gå in och titta där ibland. Alla våra aktiviteter
ligger där, med länk till anmälan om den är uppe, tillsammans med information och nyheter. Framsidan innehåller det
viktigaste och om vi lägger ut nyheter på medlemssidorna (tex presentationer från seminarier etc) så skriver vi det på
framsidan också. Det ska med andra ord vara lätt att hitta.
Hör av dig om det är något du undrar över eller om jag på något sätt kan hjälpa till!
Soliga hälsningar

Lotten

General Manager SBTA

Kontakt

Är det något du undrar över? Kontakta kontoret på telefon 08 410 800 92 eller via mejl info@sbta.se.
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