Aktivitetskalender for 2021
Tema

Dato

Hva

Januar
HSMAIs digitale Møte- og
Eventbørsen – i samarbeid
med NBTA om
sikkerhetsseminaret

Torsdag 7. januar

Møte- og Eventbørsen

Time for change? – Looking
at the TMC pricing model

Tirsdag 12. januar

Nordisk webinar

Hva kan vi forvente oss av
2021

Tirsdag 19. januar

NBTA webinar

Februar
Brexit happened – what do
we know now?

Torsdag 4. februar

Nordisk webinar

Hva betyr deregulering av
transport med bla Uber og
Ruter

Torsdag 11. februar

NBTA webinar

Mars
Creating a Strategic Meetings
Tirsdag 2. mars
Management Program
Preparing for a new travel
risk landscape starts now!

Nordisk webinar

Torsdag 18. mars

NBTA/NSR

Tirsdag - onsdag
23. - 24. mars

Webinar

Reisesikkerhet
Nordic Business Travel
Summit – i svensk regi

April
Hvorfor
smittevernssertifisering?

Onsdag 14. april

NBTA webinar

NBTA
Generalforsamling/årsmøte

Onsdag 14. april

Generalforsamling/årsmøte

The Era of Purposeful Travel Torsdag 22. april

Nordisk webinar

Mai
Travel Management under
Covid-19

Torsdag 6. mai
kl. 10.00 - 11.30

Medlemsmøte for
innkjøpere

Tematikk kommer vi tilbake
på

Tirsdag 11. mai
kl. 10.00

Medlemsmøte for
leverandører

Utfordringer og muligheter
med Travel & Expense
Flere og flere leverandører
Onsdag 19. mai
tilbyr både reisebestilling og
kl. 10.00 - 11.15
reiseregningsløsning i samme
portal. Vi ser på utfordringer
og muligheter med de ulike
løsningene.

Medlemsmøte og webinar

Vi inviterer NBTAs sponsorer
til et samarbeidsmøte.
Onsdag 26. mai
Hvordan gi hverandre faglige
kl. 10.00
synergier hvor sponsorene
kommer mer på banen på en
naturlig måte?

Sponsormøte

Juni
Vaksinepass &
Reiseforsikring – når vi
begynner å reise igjen
Reiseforsikringsleverandører
og betingelser.

Onsdag 16. juni
kl. 10.00 - 11:15

Webinar

Juli
August
NBTAs planer for høsten – vi
Torsdag 19. august
diskuterer muligheter og
kl. 10.00
nettverksbygging

Medlemsmøte - gratis

Travel Management – post
Covid 19
Verdien av et managed travel
program hvor vi synliggjør
Travel Manager rollen
Torsdag 31. august
ytterligere.
kl. 10.00

Medlemsmøte for
innkjøpere

Bidragsytere her vil bl.a. være
Alexandra Strandenes i PGS,
Trine Kittang Bakke i Odfjell
Drilling og Nils-Arne
Øygarden

September
Reisetrendseminar – her blir Onsdag 22. september
det et hybrid møte.
kl. 10.00

Seminar

Oktober
EMEA - GBTA i Wiesbaden
I samarbeid med HSMAI
planlegger vi en spennende
konferanse om
forretningsreisemarkedet
med høyst relevante
foredragsholdere blir
invitert.
Vi benytter samtidig
muligheten til å ha årets
sosiale happening og finner

13. - 15. oktober

Seminar

Torsdag 28. oktober

Konferanse og arrangement

plass til dette som
påfølgende arrangement i
samarbeid med
Fursetgruppen.

November
Desember
Årets nettverksbygging i
samarbeid med HSMAI
I år legger vi opp til at vi skal
hygge oss sammen før jul.
Tema vurderer vi. Vi vil
Torsdag 16. desember
imidlertid legge mest vekt på
det sosiale hvor nettverk står
sentralt. Vi vil lage en god
sosial ramme.

Juletreff

