Mediationsinstituttet har løbende aktiviteter for at udbrede
brugen af mediation i Danmark.
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Som bruger af og fortaler for mediation har
man en stærk platform, der understøtter den
moderne virksomheds visioner og samfunds
engagement, overfor kunder og samarbejds
relationer.

2020
en
Løb

Indtag en unik position

Jan.

.
ov

Okt.

N

Dec.

.
eb

Hvis bare 10 % af danskernes byretssager og
voldgiftsager blev løst ved mediation, er der en
potentiel nettogevinst for samfundet på op til
335 mio. kr. MI-Partnere er med til at fremme
bedre konfliktløsning – til gavn for forretningen,
branchen og samfundet*.

Markedsføringsaktiviteter i 2020

Jun.

Bliv fortaler for bedre
konfliktløsning

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 MI-Partner nu
og opnå konkrete fordele.
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Mediation –
Bliv MI Partner

Netværksevent
Årligt arrangement
for MI-Partnere.

Folkemøde
På Folkemødet sætter
vi mediation til debat.

Få billigere adgang
til mediation
Udover at være med til at støtte den gode sag
om at fremme brugen af mediation i Danmark
bliver det også billigere for din virksomhed at
benytte Mediationsinstituttets tilbud.

Model 1. Flere end 250+ ansatte:�����������������50.000 kr. /år
Model 2. Fra 51-250 ansatte:������������������������������25.000 kr. /år
Model 3. Fra 6-50 ansatte:�������������������������������� 10.000 kr. /år
Model 4. Fra 0-5 ansatte:������������������������������������� 5.000 kr. /år

Kilde: Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv, Qbis Consulting, 2016.

Hvad er Mediationsinstituttet?
Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning uden retssag eller
voldgift. Mediationsinstituttet er stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen Danske Advokater
og repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer inden for en bred vifte af juridiske specialer.
Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V
+45 39 39 00 66
mediationsinstituttet.dk

