Velkommen i DBTA!
DBTA er en netværksforening for alle i Danmark både, hvis du indkøber forretningsrejser, møder og
konferencer men også, hvis du er leverandør!
Vi er 120 medlemmer, der alle arbejder indenfor erhvervsrejser, enten med indkøb eller som
leverandør.
Det eneste du skal gøre er at:
o Være medlem af foreningen
o Komme til møderne og deltage aktivt i netværket. Du henter masser af viden og gode
bekendtskaber!
Vi har 2 typer DBTA medlemskaber:
TMB | Travel & Meetings Buyer members:
o Du er travel manager eller ansvarlig for virksomhedens rejseindkøb og/eller rejseaktiviteter
o Medlemskabet er personligt, men tilhører virksomheden
TMS | Travel & Meeting Supplier members:
o Din virksomhed er leverandør indenfor erhvervsrejser eller møder & konferencer
o Du deltager på lige fod med TMB medlemmer, dog er der særlige regler for afstemning ved den
årlige generalforsamling

Pris for medlemskab i 2015 er DKK 7.995 plus moms
o Kontingentet betales 1 gang årligt og faktureres i november måned til betaling 31. januar næste år
o
o
o

Hvis indmeldelse sker i løbet af året, opkræves kontingent for det resterende antal kvartaler
Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske til 31. december
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke

Dit medlemskab indkluderer:
o Gratis deltagelse for medlem eller substitut på DBTA’s egne møder:
 Årskonference
 5-6 medlemsmøder
o En række netværksmøder kun for TMB medlemmer
o Medlemskab af GBTA | Global Business Travel Association for TMB medlemmer
o Mulighed for deltagelse i NBTM | Nordic Business Travel Meeting og en række GBTA konferencer
til en særlig medlemspris
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Du får masser af viden
Vi er et stærkt netværk og der er rige muligheder for både at få og dele viden. Vores møder har højt
fagligt indhold og vi tilstræber at holde medlemmerne orienteret om de seneste værktøjer, trends og
muligheder.
Vi deler også viden via:
o Nyhedsbreve
o De sociale medier
o DBTA’s hjemmeside, hvor du får adgang til TM databaser med surveys, præsentationer, research
og best practice
Du har indflydelse
Vi lytter til medlemmerne og du kan løbende deltage i netværksmøder, arbejdsgrupper til planlægning
af møder og aktiviteter m.v.

Vores strategi er ganske enkelt:
o DBTA ønsker at være Danmarks førende erfa- og netværksforening for Travel Managers og
indkøbere af forretningsrejser/møder og den danske erhvervsrejsebranche
o Foreningen er enestående ved at samle både kunder og leverandører i samme netværk - med
åbenlyse fordele for begge parter
o Foreningen ønsker at afdække alle aspekter af Travel Management og søger konstant at udbrede
kendskabet til samme
o Ved best-in-class vidensdeling og diversitet søger DBTA at give sine medlemmer "value for
money", og ideer til besparelser på virksomhedernes rejsebudget
Dansk, nordisk og internationalt samarbejde
Via medlemskab af GBTA | Global Business Travel Association, sikrer vi at Danmark er repræsenteret
nordisk, europæisk og globalt – i en lang række faglige netværk.
Vi samarbejde også lokalt med andre foreninger, bl.a. MPI, DILF, TØF m.fl.
Vi skaber synlighed for branchen
Via artikler i medierne og vores samarbejde med Stand By.
Nyhedsbreve og andet materiale
På DBTA’s hjemmeside www.dbta.dk kan du finde alle informationer omkring kommende og tidligere
aktiviteter. Her kan du også via login og password får adgang til DBTA’s medlems liste, en række
relevante rapporter og andet materiale.
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DBTAs Bestyrelse 2015
Du finder en oversigt over foreningens bestyrelse her
Du kan læse mere om foreningen i disse dokumenter, som findes på hjemmesiden:
o DBTAs vedtægter
o DBTAs værdigrundlag
o DBTAs retningslinjer for sponsorsamarbejde
Sekretariat
DBTAs Sekretariat er altid til rådighed for spørgsmål, kommentarer og gode ideer.
Kontakt:
Anne Mette Berg
General Manager
DBTA | Danish Business Travel Association
Langebrogade 5
DK – 1411 Copenhagen K
Tel. +45 4017 2520
dbta@dbta.dk
http://www.dbta.dk
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