
This document contains unpublished, confidential, and proprietary information of American Express Global Business Travel (GBT). 

No disclosure or use of any portion of these materials may be made without the express written consent of GBT. 

© 2021 GBT Travel Services UK Limited.

Kontaktuppgifter American Express GBT/Meetings & Events

1

Enhet Kontaktuppgifter När

Resebyråbokning
Personlig bokningsservice för 
individuella bokningar

se.travel@amexgbt.com
Tel 08-502 522 67, tonval 2 

För personlig service avseende mer komplexa 
bokningar samt för ändringar i redan gjorda 
bokningar i Neo

Neo navigationssupport Tel 08-502 522 67, tonval 1 För användarsupport i Neo

Meetings & Events  
Grupprese- och 
konferensbokning

events.se@amexgbt.com
Tel 08-505 427 96

För möten, konferenser, event, gruppresor och 
övriga arrangemang med 10 deltagare eller fler.

För förfrågningar under 10 deltagare/resenärer, 
vänligen boka i Neo eller kontakta den personliga 
servicen för individuella bokningar

Se gärna mer information på sidorna 2 – 5.

mailto:Se.travel@amexgbt.com
mailto:Events.se@amexgbt.com
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Välkommen till Vårdförbundets nya självbokningssystem - Neo

När profilen är uppdaterad är du redo att börja boka.

Börja med att uppdatera din resenärsprofil för att säkerställa att dina
preferenser finns med i alla bokningar.

Vid första inloggning till systemet: Välj “Glömt lösenord?” Skriv in din 
jobb mailadress i fälten för användarnamn och e-postadress. Ett tillfälligt 
lösenord skickas därefter till din mailadress för en första inloggning.

Enkel bokning för individuella resor. Boka produkt för produkt eller hela
resan genom “Dörr till dörr”-funktionen

Tillgång till snabbguider:  Neo Info HubKlicka här för att komma till Neo

https://explorer.amexglobalbusinesstravel.com/Neo-Information-Hub_Training-Videos.html
https://w.mykds.com/MA005/21.2.6538.0/gbt3/pages/Logon.aspx
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Amex GBT Mobile
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ON THE GO

TRAVEL

With you on the go

Ladda ned
Amex GBT Mobile i App Store 

(iOS) eller Play Store (Android). Registrera ett konto
med din jobbmail.

Gör bokningar direkt i appen.

Chatta med ditt GBT-team.

Se uppdaterad information om dina gjorda
bokningar.

Få automatiska aviseringar om trafikstörningar
kopplad till din flygresa.

Ladda ned på Play Store

Ladda ned på App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mttnow.android.gbt.prod
https://appsto.re/us/A3Fn_.i


“American Express Meetings & Events” is a service provided by American Express Global Business Travel (GBT). This document contains unpublished confidential and proprietary information of GBT. No 
disclosure or use of any portion of these materials may be made without the express written consent of GBT. 
© 2018 GBT Travel Services UK Limited.

Våra kontaktuppgifter:  

American Express Meetings & Events 
Fredsborgsgatan 24
117 43  Stockholm 

Tel: 08-505 427 96
E-post: events.se@amexgbt.com

Account Manager:     
Agneta Taube
E-post: Agneta.taube@amexgbt.com
Tel:  +46 709 46 22 02

Projektledare för Vårdförbundet, kontaktperson vid förfrågningar:   

Välkommen till American Express Meetings & Events. Hos oss möter du våra 
erfarna och kompetenta projektledare som stödjer dig professionellt i alla 
dina möten, såväl  för mindre och enklare möten till större och mer komplexa 
- och oavsett om det är arrangemang i Sverige eller i utlandet. 

Välkommen med förfrågningar gällande:  

• Flyg och övriga transporter (tåg, buss, färja) för grupper med 
10  deltagare och fler

• Förhandling och bokning av hotell , möteslokaler och venues
• Andra tjänster; mat/dryck, AV, underhållning
• Projektledning, planering samt eventproduktion
• Digitala möten
• Web-registrering samt mobilappar
• Delegathantering 
• Uppföljning och utvärdering 

Hur gör jag min förfrågan:  

Börja med att kontakta oss på events.se@amexgbt.com för att beskriva 
upplägg och önskemål kring ditt specifika möte/din aktivitet. Eller ring oss   
på tel 08-505 427 96.

Tillsammans kommer du och projektledaren fram till bästa upplägg och 
leverans av offerten. 

Katrin Åsander      Kerstin Jansson      Agneta Taube 

Vårdförbundets dedikerade projektledare på Meetings & Events

mailto:events.se@amexgbt.com
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VÅRA TJÄNSTER –
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• Research
• Inköp och förhandling
• Detaljplanering
• Finansiell kontroll 
• Utvärdering
• Rapportering

Projektledning

Gruppresor 
och logistik

• Gruppbokning flyg 
och tåg

• Charterflyg
• Marktransport
• Reselogistik

Mötes-
teknik

• Web-registrering
• Mobila Appar 
• AV teknik
• Streaming
• Digitala möten

Kreativa 
lösningar

• Talare
• Teamaktivitet
• Koncept
• Grafisk  design
• Scen/mötes-

rumdekor
• Visuell 

produktion

Deltagar-
hantering

• Registrering
• Inbjudningar, 

påminnelser, 
bekräftelser

• Löpande  kontakt 

Under mötet

• Projektledning på 
plats 

• Värdar och 
värdinnor

• Välkomst-diskar 
och registrering

Hotell och 
venue

• Inkvartering
• Konferensrum
• Restaurang
• Mat och dryck

HOTELS

PEOPLE • PASSION • PROGRESS


