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Hej!

Sportlov 2013! Hoppas ni haft och har möjlighet att njuta av det. Här jobbas det på med TUR, Vårforum och några projekt
till som vi berättar mer om längre fram.

TUR 2013

Inbjudan till årets Travel Manager lunch kommer inom kort. Jag behöver få ett par saker till på plats innan vi skickar ut
inbjudan. Notera att TM lunchen flyttat till torsdagen i år.
Jag hoppas att alla sett seminarieprogrammet. Det erbjuds närmare 20-talet seminarier under torsdagen och
fredagsförmiddagen som jag hoppas kan vara av intresse för SBTAs medlemmar. Vi har jobbat, tillsammans med andra
föreningar och intresseorganisationer, med att feeda in ämnen och förslag på talare. Gratis kompetensutveckling kan
förhoppningsvis motivera ett besök i Göteborg.
Följ den här länken för att hitta alla seminarier under TUR.
SBTAs medlemmar erbjuds rabatt till seminariet FuTURe, samt gratis inträde till mässan. Dessa erbjudanden kommer att
länkas i inbjudan till lunchen, som ni alla snart får..

Regionala aktiviteter

I skrivande stund har vi bara två regionala aktiviteter inbokade. Dessutom kommer vi, inom ramen för nätverket Offentlig
sektor, att hålla ett seminarium med rubriken ”Mervärde i fokus i en offentlig resebyråupphandling – hur klarar jag det?”
under TUR!
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, så håll ögonen på den.
21 mars SOS – seminarium under TUR kring hur man väger in ”mervärdet” i en offentlig resebyråupphandling
10 april Frukostmöte med SBTA Väst.
19 april Frukostmöte med SBTA Öst.

Utbildningar i SBTAs regi

Passa på att gå SBTAs TM-utbildning i vår. Vill du veta mer, eller ha referens på någon som redan gått, hör av dig till
Lotten.
10-11 apr Introduktionskurs i Travel och Meetings management (köpare)
16 april Att förstå en Travel Managers utmaningar (leverantörer)
18 april Fortsättningskurs i Travel och Meetings management (köpare)
Klicka på respektive kursnamn för mer information.

Vårforum och Årsmöte

Nu har vi en lokal färdig till Vårforum. Vi ska vara på Courtyard by Marriott på Lindhagensplan. Mötet går av stapeln
måndagen 20 maj!
Vi kommer att fokusera på flygrelaterade frågor denna dag – IATAs nya NDC. Vad är det och hur kan det komma att påverka
oss? Flygsituationen i Norden – paneldiskussion kring hur situationen för flygbolagen i Norden påverkar oss som kunder.
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Övrigt

DBTA håller årsmöte den 6 mars och bjuder in SBTAs medlemmar till det. Kanske det kan vara av intresse för någon?
Följ den här länken och läs mer om programmet.
Presentationerna från Nordic Business Meeting ligger i dokumentbanken på medlemssidorna, däribland den precis färdigställda
summeringen av våra Give and Take-sessions.
Ha det,

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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