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Hej!
Tack för en fin oktobermånad!
Fin på flera sätt; dels har vi haft ett fantastiskt färgsprakande vackert väder och dels
har vi i föreningen genomfört flera bra och väl besökta aktiviteter. Nu rustar vi oss
för snöslask och Europakonferens!

Guldsponsorer November 2016

Aktiviteter
Klicka på aktiviteten för mer information!

14–16 nov
GBTA:s Europa-konferens i Frankfurt

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? Programgruppen arbetar med att bygga
en eftermiddag där goda, konkreta exempel lyfts fram. Ta med företagets
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hållbarhetsansvarige på seminarium! Efter avslutat möte bjuder SBTA på
glöggmingel.
Läs mer här.

9–10 feb 2017!
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!
Läs mer här.

Silversponsorer November 2016

Utbildningar
17–18 nov Advanced Principles of Business Travel Management, Frankfurt
Mer information här.

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.
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Övrigt
Skatteverket har lämnat sin slutliga rapport kring Delningsekonomin.
Utredaren Rebecca Filis gästade SBTA:s Travel & Meetings Forum i våras och
resonerade då lite kring frågan. Hela rapporten finns att hämta på SBTA:s hemsida.

Stipendium! Sök stipendium!
Föreningens alla medlemmar kan söka.
Läs mer här.

Med vänlig hälsning,
Lotten
General Manager, SBTA
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