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Bli samarbetspartner till  
Mänskliga Rättighetsdagarna!

Vill er verksamhet få ökad synlighet på Nordens största mötesplats och samver-
kansprojekt för mänskliga rättigheter? Vill ni vara med och arrangera program, 
utställningar och knyta värdefulla kontakter med organisationer och aktörer som 
arbetar för och med mänskliga rättigheter? Ansök då om att ingå samarbetsavtal 
med Mänskliga Rättighetsdagarna!

Vad vi erbjuder er
Som samarbetspartner får er verksamhet:
• Möjligheten att vara en värdefull och viktig samarbetspartner för Nordens största forum för 

mänskliga rättigheter.
• Möjlighet att nå ut till tusentals intresserade besökare från en bredd av målgrupper genom att 

arrangera egna seminarier samt presentera er verksamhet vid en monter i utställarhallen.
• Synlighet som samarbetspartner i programtidning, andra trycksaker samt via hemsida och socia-

la medier.
• Ökad dialog med MR-dagarnas kansli och möjlighet att välja monterplacering, förtur till program, 

möjlighet att medverka i referensgrupper med mer.
• Rabatter på annonser i programtidning och biljetter, inbjudan till mingel med mer.

Samarbetsavtal
Samarbetsavtal inleds från 60 000 kr. Nedan listas ett förslag på vad som kan ingå i ett samarbets-
avtal men detta går givetvis att anpassa efter er verksamhets behov och önskemål.

Paket 1:
Monter 2x2 m
1 seminarium (60 min)
1 miniseminarium (25 min)
Rabatterat pris på biljetter
Synlighet som partner samt 
¼ annons i programtidning
Pris: 60 000 kr (momsfritt)  

Paket 2:
Monter 2x2 m
1 seminarium (60 min)
1 miniseminarium (25 min)
15 konferensbiljetter
Synlighet som partner samt 
½ annons i programtidning
Pris: 80 000 kr (momsfritt)  
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Paket 3: 
Monter 3x2 m
1 seminarium (60 min)
1 miniseminarium (25 min)
25 konferensbiljetter
Synlighet som partner samt 
½ annons i programtidning
Pris: 100 000 kr (momsfritt) 

https://www.mrdagarna.se/
mailto:info%40mrdagarna.se?subject=


Möjliga tillägg:
• Boka in mötesrum för styrelsemöten, rundabordssamtal,  

dialogmöten eller liknande
• Boka ett mingel, nätverksfrukost eller annan aktivitet för särskilt  

inbjudna gäster

Kriterier
För att vara aktuell som samarbetspartner behöver ni ställa er  
bakom Mänskliga Rättighetsdagarnas grundläggande principer  
för medverkan.

Ansökan
Om er organisation uppfyller ovan kriterier är ni varmt välkomna  
att skicka en ansökan om att bli en av Mänskliga Rättighetsdagarna 
samarbetspartners. Beskriv gärna vilket av paketen ni är intresserade 
av eller om ni vill ha ett skräddarsytt paket.
Ansökan skickas till malin.slatis@mrdagarna.se. Ansökningar tas emot 
löpande men vi ser gärna att ni kontaktar oss senast 1 maj för att  
kunna säkerställa plats.

Har ni praktiska frågor eller andra funderingar, tveka inte att höra av er.

Kontakt
Malin Slätis, projektledare
E-post: malin.slatis@mrdagarna.se
Telefon: 072-050 42 52

Kort om Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för praktiker, 
forskare, myndigheter, studenter, politiker och ideellt engagerade  
som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet 
med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter 
och lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Sedan år 
2000 har vi varit nordens främsta arena för samtal, debatt och kompe-
tensutveckling med fokus på mänskliga rättigheter. MR-dagarna lock-
ar varje år 2000-4000 deltagare och intresset att stå som värdstad för 
konferensen är stort.

Nuvarande samarbetspartners
Läs här  för uppdaterad information om årets samarbetspartners.
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