


Nejlepší je domluvit se 
aneb Průvodce mediačním procesem

Dnes již legendární knížka PhDr. Dany Potočkové, MDr., 
která velmi praktickým způsobem seznamuje s rolí 
mediátora, principy mediace a účinnými mediačními  
technikami. Autorka vystudovala mediaci v Los Angeles 
a patří mezi přední české mediátory. Mediovala  
přes 1 500 kauz se 77 % úspěšností.

220 Kč



Mediate I Nejlepší je domluvit se

Tričko dámské
Barva: bílá/tyrkys
Velikost: M, L
Složení: 95% bavlna, 5% elastan
Gramáž: 180 g/m2

Plátěná taška 
Barva: černá/tyrkys
Složení: 100% bavlna
Velikost:  42 x 38 cm, 
popruh 60 x 2,5 cm
Gramáž: 90 g/m2

Kolekce je inspirovaná stejnojmennou publikací a mottem mnoha mediátorů. 
Její hlavní součástí je designové tričko, které vydrží všechny mediačně náročné 
momenty - a zdaleka nejen je! Stálost střihu trička zajišťuje vysoce kvalitní 
bavlna s příměsí elastanu. Do kolekce patří 100 % bavlněná taška, která je prostě 
“handy”. Praktická, snadno sbalitelná do kapsy i do kabelky, pomůže odnést 
nečekané nákupy nebo vaše podklady k mediaci.

430,-

120,-



If you never try, you’ll never know I Mediate!

Tričko dámské
Barva: bílá
Velikost: M, L
Složení: 95% bavlna, 5% elastan
Gramáž: 180 g/m2

Plátěná taška 
Barva: tyrkys
Složení: 100% bavlna
Velikost:  42 x 38 cm, 
popruh 60 x 2,5 cm
Gramáž: 90 g/m2

,,Když se nikdy nepokusíš, nikdy nepoznáš,” zní v textu skupiny Coldplay. Jak můžeme s jistotou 
říct, že něco nejde, nebo že něco nezvládneme, když se o to alespoň nepokusíme? S mediací je to 
stejné. Mějme odvahu jít do neznáma, zkoušet nové věci a směry. Při mediaci dospěje k dohodě 
přes 70 % sporů, tak moc ani neriskujeme. Kolekce obsahuje vysoce kvalitní designové tričko, které 
má perfektně padnoucí střih a připomene vám, jak dobré je zkusit jít svou vlastní cestou. Dolaďte 
ho 100 % bavlněnou taškou, kterou díky dvěma popruhům můžete pohodlně nosit v ruce nebo 
přes rameno.

430,-

120,-



No Panic! 
I am a Mediator.

Plátěná taška 
Barva: černá/tyrkys
Složení: 100% bavlna
Velikost:  42 x 38 cm, 
popruh 60 x 2,5 cm
Gramáž: 90 g/m2

Tričko dámské / pánské
Barva: bílá, tyrkys / černá, tyrkys
Velikost: M, L / XL, XXL
Složení: 95% bavlna, 5% elastan
Gramáž: 180 g/m2

Název kolekce nepotřebuje dlouhý komentář. 
Uklidněte se, žádnou paniku, vše je pod kontrolou, 
přichází Mediátor. Oblékněte si skvěle padnoucí 
tričko, přes rameno “handy” tašku, a dejte se do práce. 

430,-

120,-



Najděte si nápis, který vystihuje

váš mediační styl

Placka
Rozměr: 5cm

Miluji aktivní ticho
Snažím se být neutrální
Nejlepší je domluvit se!
Jsem v mediační flow
Mám svůj mediační styl
Mediátor
Zapsaný mediátor
No panic. I am mediator. 

Ozdobte si svou tašku, tričko nebo džínovou 
bundu. Nemůžete se rozhodnout? Objednejte 
si více variant a střídejte je podle nálady.  
Při nákupu 5 kusů dostáváte 1 zdarma. 

 5+1
ZDARMA

 39,-



Objednávky I asistent@conflict-management.org        (+420) 775 353 620I


