Nominerede til DBTAs anerkendelses pris 2016

o

RUC
o

For at deres interesse og vilje til at tage et emne fra ”vores verden” og for en
relevant og brugbar rapport om ”Fremtidens Rejsepolitik”

o

Karin Birkmose, DONG
o Thomas F. Rasmussen, GBT AMEX:
”Karin er det jeg vil kalde et eksempel til efterfølgelse for hvordan man som Travel
Manager fastholder sin relevans i virksomheden. Karin formår at få travel management, og
rollen som Travel Manager, til at følge med tiden og sikre at området har relevans, værdi og
synlighed i hele organisationen. Det gør hun ved på en unik måde at tage forandringer og
nye krav i virksomheden til sig, og omsætte travel managements rolle til at understøtte
disse formål. For mig er der ingen tvivl om, at den måde Karin går til opgaven i en
omskiftelig verden, er den rette hvis rollen som Travel Manager også skal have relevans
fremover. Kun de, der som Karin formår at flytte sig og sine medarbejdere sammen med
virksomhedens udvikling, vil have en vigtig rolle at spille fremover”

o

Allan Agerholm, BC Hospitality Group
o for at holde fokus på miljø og Danmark og samtidig skabe en ny og meget
kundeorienteret organisation i et helt nyt og utraditionelt regi (BC Hospitality Group)

o

Johnny Thorsen
o med stor imødekommenhed og på bedste vis at dele sin enorme viden om
fremtidens teknologi og trends med DBTAs medlemmer

o

Henrik Thierlein, WoCo (link til billede)
o For at være Danmarks bedste vært for alle de udenlandske journalister der kommer
til Danmark

o

Thomas Spange Carlsen, Icopal
o For at få os til at forstå, at procurement og travel management går hånd-i-hånd og
at indkøbere kan være både sjove, seriøse samarbejdspartnere og gode
”netværkere”, der gerne deler viden!
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o

Green Solution House, Bornholm
o Direktør Trine Richter har sammen med hendes team udviklet et enestående, grønt
og bæredygtigt hotel. Hotellet blev i december 2015 kåret til årets byggeri i
Danmark. Og i 2016 er hotellet nomineret af Den Danske Spiseguide som "Årets
bo- og spisested" - og i maj 2016 vandt hotellet EU's miljøpris.

o

Gaest.com
o Gaest vil digitalisere, ”disrupte” og gentænke mødebranchen med deres online
markedsplads for mødesteder. De vil gøre det muligt for virksomheder og
institutioner at udleje overskydende kvm og udfordre de nuværende mødekoncepter
med halv- og heldagsmøder.
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