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God jul fra alle oss i NBTA 

Kjære NBTA medlem,
 
Vi  håper at det står bra til med deg, din familie og dine kollegaer, til tross for at vi
befinner oss i en krevende tid. 

I skrivende stund har vi i NBTA gjennomført vårt siste styremøte for i år. Det har vært
et begivenhetsrikt år, med store utfordringer for alle. Koronasituasjonen har preget
store deler av året, og kommer nok fortsatt til å være fokus inn i 2021. Mange av
våre medlemmer har mistet jobben sin, og kommer til å bli savnet. Nyheter om
vaksiner skaper likevel håp for at neste år skal bli bedre. 
 
Endring og omstilling har stått sentralt også for NBTA for hvordan vi har kommunisert
med våre medlemmer. Nettverket har fulgt utviklingen tett gjennom året, og vi håper
at det har vært nyttig. Vi har i år  gjennomført over 20 aktiviteter,
hovedsakelig webinarer samt noen få fysiske møteplasser. 

I året som har gått har flere av våre webinarer vært kostnadsfrie. I 2021 ønsker vi  å
inkludere ennå flere av våre aktiviteter i medlemsprisen. Vi skal fortsette å levere
spennende faglige webinarer og dialogmøter mellom våre medlemmer, både fra
NBTA alene og i samarbeid med våre partnernettverk i Norden. Vi skal snart reise
igjen og NBTA vil følge utviklingen nøye med relevante arrangementer også neste
år. Allerede nå har vi flere av neste års møtedatoer planlagt, og vi håper at du vil
sette av tid til å delta. 

Og så snart det er trygt skal vi også ses igjen fysisk, det gleder vi oss veldig til! 

Fra januar 2021 gjør vi en omorganisering i NBTA. 

Jan Henrik Ulvatne, daglig leder i NBTA over flere år, vil fra januar overlate daglig
ledelse av NBTA til Marianne Smith Magelie. Marianne har allerede vært tilknyttet
nettverket som sekretariatsleder i 2 år, og tar da over daglig drift som Administrativ
leder.
 
Jan Henrik kommer fortsatt til å være tett tilknyttet NBTA som prosjektleder for flere
av våre faglige arrangementer, men har selv flere andre spennende prosjekter på
gang som han ønsker å vie mer av sin tid til.

Har du spørsmål eller innspill til NBTA, er du velkommen til å ta kontakt med oss på
adm@nbta.no

Tusen takk til alle våre medlemmer og sponsorer for gode innspill, diskusjoner og
samvær i året som har gått, og velkommen til et nytt og spennende år som NBTA-
medlem!

Vi ønsker deg og dine en riktig god jul og det aller beste for det nye året. 

Hilsen oss alle,
Marianne, Jan Henrik og styret i NBTA

AKTIVITETER

Hold av datoene:

7. januar HSMAI`s digitale Møte og Event børs 
12. januar Nordisk webinar - Time for a change? - Looking at the TMC pricing
19. januar NBTA webinar - Hva kan vi forvente oss av 2021?  
4. februar Nordisk webinar - Brexit - what do we know now? 
11. februar NBTA webinar  - Uber og nye mobilitetsmuligheter
02. mars Nordisk webinar - Strategic Meetings Management Program
18. mars NBTA/NSR Reisesikkerhet - Når vi begynner å reise igjen
23. -24. mars NBTS Nordic Business Travel Summit 2021 - Digitalt/Stockholm
 

VELKOMMEN!

I løpet av året har NBTA ønsket nye medlemmer og sponsorer velkommen.

First Card og Unit4 Travel & Expense som sponsorer og 7 nye medlemmer:

Falk Global Assistance
Frogner House
Safeture
Conoco Philips
NCC 
Kystverket
Schibsted

Vi ønsker dere hver og en hjertelig velkommen og gleder oss til å bli bedre kjent med
dere alle i året som kommer!

Gullsponsor
First Card er et Mastercard eid av Nordea og tilbyr
kreditkort med smarte løsninger og enkel
administrasjon for bedrifter. Kortet kan kombineres
med Apple Pay og Google Pay.  De tilbyr også
reisekonto.

Sølvsponsor
Unit4 har i over 30 år levert tjenester og systemer
som forenkler utgiftsoppgjør i forbindelse med reiser.
De jobber fremtidsrettet med maskinglæring og
annen teknologi for å redusere manuell håndtering til
et minimum.

Our mailing address is:
NBTA - Norwegian Business Travel Association
co/Marianne Smith Magelie, Frognerveien 10
Oslo, 0257
Norway
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