Mediation –
bedre konfliktløsning
i erhvervstvister

Der er et stort potentiale ved i højere grad at bruge mediation som konfliktløsning i erhvervstvister. De involverede
parter sparer tid og penge og samtidig sikres fremadrettede samarbejdsrelationer. Mediation kan bruges i alle slags
konflikter, og målet er, at der findes en løsning, som begge
parter er tilfredse med.

Hvad koster forskellige konfliktløsningsmetoder ?
Mediation*

50.000 kr.

Forligsforhandlinger

292.000 kr.

Retssager

105.000 kr. pr. sag

Voldgifter

314.000 kr. pr. sag

2-3 mdr.
5 mdr.
16 mdr.
19 mdr.

* Prisen er udtryk for et gennemsnitligt honorar til mediator samt honorar for partsadvokaterens tilstedeværelse under mediationen.

Mediation bevarer relationen

Juridiske konflikter koster dyrt

Mediation sparer tid og penge

Mediation er baseret på, at parterne i fællesskab
finder en god løsning. Der er derfor ingen klar
vinder og taber bagefter, hvilket er altafgørende
for den videre samarbejdsrelation.

Danske virksomheder bruger årligt 18,3 mia. kr.
på løsning af juridiske konflikter. Det svarer
til 8% af deres samlede overskud
efter skat.

Konfliktløsning ved mediation koster i gennemsnit 264.000 kr. mindre pr sag end en voldgift.
Samtidig løses sagerne ved mediation i
gennemsnit 15-16 måneder hurtigere.

Få gavn af mediation
Alt for få er opmærksomme på, at mediation er en god løsning, når de ender i en
konflikt. Det ønsker vi at ændre sammen med en kreds af MI-Partnere. Bliv MIPartner nu og opnå konkrete fordele. I får en unik mulighed for at brande jer som en
virksomhed, der ønsker at fremme en bedre konfliktløsning – til gavn for både jer selv,
jeres branche og resten af samfundet. Herudover får I også en række andre fordele:
•
•
•
•

Gratis udpegning blandt højt kvalificerede mediatorer
En markedsføringsplatform overfor kunder og samarbejdsrelationer
Et årligt event for MI-Partnere
Rådgivning om konfliktløsningsmetoder

Kontakt Mediationsinstituttet i dag for at høre mere og tilmelde jeres virksomhed.

Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V
+45 50 77 84 27
mediationsinstituttet.dk

