Nyhetsbrev från SBTA – Oktober 2015

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från SBTA – Oktober 2015
Hej!
Här kommer en lägesrapport med påminnelser om de
olika aktiviteter som pågår i föreningen.
Vi arbetar vidare med att producera vår Travel
Manager-utbildning som eLearning och hoppas kunna
erbjuda kurserna med start efter nyår.

Ditt GBTA-medlemskap
Kom ihåg att GBTA medlemskap ingår för alla SBTA:s
direkta medlemmar (köpare), men medlemskapet
behöver aktiveras. Nu har GBTA Hub, platsen där alla
rapporter och mallar ligger bland annat, bytt plattform
och funktionaliteten ökat. Det är lättare att hitta, lättare
att interagera och snyggare. Klicka på bilden nedan så
får du se hur det ser ut!

Nya rapporter
Det ligger flera nya rapporter på hemsidan. Kom ihåg att
logga in och se efter ibland; Consolidation Barriers &
Drivers, Meetings, Events and Travel Programs (ligger
under rubriken Meetings Management), Business Travel
Outlook från juli 2015, en rapport om Booking
Behaviours och hur man kan stötta resenärerna att
boka rätt hotell samt en rapport om hur TM’ar ser på sin
roll framöver. De sistnämnda ligger i Dokumentbanken
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under Rapporter 2015.

Expense Reporting

För närvarande pågår datainsamling (GBTA globalt)
kring Expense Reporting. Alla direkta medlemmar har
fått en länk till enkäten, som stänger i början av oktober.
Får vi tillräckligt många svar från Sverige och Norden,
kommer separat statistik att levereras. Det verkar vara
ett ämne som är på tapeten, så bidra gärna!

Aktiviteter framöver
7 okt      After Work i Stockholm
AfterWork för de SBTA-medlemmar som kan och vill. Vi
möts från 17.00 på Kung Carls Bakficka, Birger
Jarlsgatan i Stockholm. Anmäl gärna via mejl till Lotten
om du ämnar dyka upp (underlättar
personalplaneringen)
12 okt      Stora Mötesdagen 2015 i regi av P&P
Meetings
SBTA:s medlemmar erbjuds delta till specialpris.
Länk till anmälan hittar du här.
15 okt      SBTA finns på Travelworld i Stockholm
Klicka här för att läsa mer och ladda ner VIP-inbjudan.
Obs denna gäller endast köpare av resor och möten.
19-20 okt      Studieresa med Amadeus till kontoret i
Nice
Endast för SBTA:s direkta medlemmar. Det är inte för
sent att anmäla sig – kontakta Lotten för mer
information.
9-11 nov      GBTA Europa-konferens i Frankfurt
Årets största konferens om affärsresande och Travel &
Meetings Management i Europa! Två och en halv dag
med föreläsningar, paneldiskussioner, workshops och
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nätverkande. I en bransch med förhållandevis få
möjligheter till kompetensutveckling är detta ett gott
alternativ.
Läs mer här.
24 nov      SBTA Höstforum
Läs mer här.
Business Travel Awards kommer slås samman med
Vårforum och datum är satt till den 27 april 2016. Boka
upp datumet redan nu!
Det finns även fler kalenderdatum inlagda för nästa år
på hemsidan, så titta gärna där.
GBTA Europa med partners, däribland SBTA, har
beslutat att INTE delta på Business Travel Show i
London i februari. Mer information skickas till de av er
som tidigare deltagit. Vill någon veta mer om grunderna
till beslutet går det bra att ringa SBTA:s kontor.
Må gott!
Lotten
General Manager SBTA
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