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Donera med Tradera
Ett nytt sätt att samla in pengar



Nu lanserar vi ett helt nytt sätt att samla in pengar till 
klubb- och föreningsliv. 

Samtidigt som er förening får en ny intäktskälla blir det enklare att 
cirkulera produkter kopplade till idrott.

Det gör att det blir enklare att hitta prisvärda sportartiklar, att skridskor, 
hjälmar och skydd får leva vidare på isen när de är urvuxna, och att 

klubben kan samla in pengar till barnens aktiviteter på köpet!



Genom Donera med Tradera kan Traderas användare 
sälja varor och donera pengarna till din insamling. 

Ni kan använda det på två sätt, dels som löpande 
insamlinsgform, men även som ett kampanjformat.



Så fort ni anslutit er till Tradera finns 
ni tillgängliga och kan få donationer.

Ni är då alltid valbara för våra 
användare. 

Löpande insamling.



Användare kan bidra med en annons eller
välja att köpa varor som säljs till förmån för
er via er sida på Tradera.

Se exempelbilderna nedan.

Löpande insamling.
Landningssida - desktop. 

Landningssida - mobil.



Ni kan också skapa en kampanj 
genom att själva publicera virala 
annonser som drar uppmärksamhet 
till er organisationssida/
landningssida. 

Det är en bra “Reason to speak”
och ger ofta stort PR värde till
er organisation.

Kampanj.



För att möjliggöra Donera med Tradera 
samarbetar vi med Pennybridge, som ser till att 
pengarna som samlas in kommer till er.

Du kan läsa mer om Traderas samarbete med 
Pennybridge på Tradera här.

...och hos Pennybridge här. 

Pennybridge.

https://www.tradera.com/charity/how-to-become
https://pennybridge.org/sv/about_us/


Traderas provisionsavgift är 10% inkl moms 
med att maxtak på 200 kronor.

Att ansluta sig till Pennybridge är gratis och 
det är ingen fast månadskostnad. De drar av 
5% på det belopp som förmedlas till er i 
hanteringskostnad. 

Dessa avgifter är tydliga både när en annons 
skapas och i samband med annonsen. 

Avgifterna gäller även om ni lägger upp en 
annons genom Donera med Tradera. Eventuella 
tillval bekostas av säljaren. 

Vad kostar det?



Ni behöver inte ha ett konto på Tradera förrän ni själva 
vill lägga upp en annons som företag eller organisation.

Då gör ni så här: 

1. Skapa ett företagskonto här. 

2. Mer info kring att sälja som företag finns här.

Vi vill vara säkra på att ingen utger sig för att vara 
ni, därför behöver ni verifiera er. Det gör ni genom 
att er VD, Generalsekreterare, eller någon i Styrelsen 
är med i ansökan och om ni blir ombedda skickar ni 
in en bild på den personens id-handling.

Skapa ett konto på Tradera.

Vid frågor finns vår support här.

Telefontider, vardagar 09-18:
0771-392000

https://www.tradera.com/register/swedish-company
https://info.tradera.com/foretag/
https://info.tradera.com/#humany-vanliga-fragor-och-svar=/contact;id:1070%20


När ni skapat ett konto hos oss får ni en url 
(tradera.com/cause/ert-namn) till er organisations 
landningssida på Tradera.

Ni kommer själva kunna ändra bild samt logga på 
denna sida, och det gör ni från Pennybridge hemsida. 
Det material ni laddar upp hos Pennybridge är det 
som syns hos oss.

På er url samlas alla auktioner som ni är 
förmånstagare till. Här kan era följare köpa till 
förmån för er, samt enkelt skapa en egen annons. 

Er sida på Tradera.

Vill ni byta logga, text, eller bild, gör ni det i 
Pennybridge. Mer info om det på nästa sida. 



På Pennybridge laddar ni upp allt 
material, sedan hämtar Tradera det 
automatiskt från Pennybrigde.

Vi på Tradera kan inte byta innehållet,
vi kan endast läsa in det som finns på
er Pennybridge-sida.

Er titel = er URL, skriv rätt och behåll 
den!

Punkterna till höger om bilden kan ni 
ändra när ni vill i Pennybridge, t.ex.
inför en kampanj.

Ladda upp allt i Pennybridge.

Er text beskriver er 
eller er kampanj.

Er logga syns på 
många platser på 
Tradera. 

Ert foto ska endast 
innehålla foto utan 
text.



Köpa
Så gör dina medlemmar



På er url: tradera.com/cause/ert-namn samlas alla auktioner 
som ni är förmånstagare till. Här kan era följare köpa till 
förmån för er, samt enkelt skapa en egen annons. 

Hänvisa alltid till er url.



Alla annonser som säljs till förmån för 
er samlas under er url/samlingssida. 
Locka in användare som vill buda på 
varor som säljs till förmån för er.

Köpa.



Sälja
Så gör dina medlemmar



Era följare kan skapa en annons och fylla i er 
organisation som förmånstagare på två sätt. 

Det första sättet är det enklaste, nämligen att 
skapa en ny annons genom att klicka på den blå 
knappen “Bidra med annons” på er organisations 
landningssida, se bild till höger.

Skapas annonsen via den blå knappen är er 
organisation automatiskt förifylld och säljaren 
behöver inte aktivt välja er som mottagare. 

Skapa annons via er sida.



Skapa annons via startsidan.
Det andra sättet att skapa en annons på är från Traderas startsida, 
vilket är det “vanliga sättet” för alla traderas medlemmar att skapa en 
ny annons på. 



Skapa annons via startsidan.

Skapar man en annons från startsidan kommer inte 
er organisation att vara förifylld, utan säljaren 
måste välja manuellt vilken organisation hen vill 
att pengarna från auktionen ska gå till. 



Frakt.

Vill du att någon i hela Sverige ska kunna köpa 
varan adderar du frakt, då får du pengarna frakten 
kostar utbetalt till dig, beställer frakten och 
skickar. 

Vill du bara ha avhämtning finns det också. 
Smidigt om du vill sälja något vidare inom 
föreningen. 



5 tips för att sälja på Tradera.

1. Fota i bra ljus.

2. Ta många bilder på objektet. Ta med eventuella skavanker. 

3. Tänk på att bilden kommer att visas upp i ett kvadratiskt format (1:1) i våra flöden.

4. Rubriken är det som vår sökmotor läser av så gör den informativ.

5. Ett lågt utropspris ger ofta en bättre budgivning (men det är inget vi kan garantera). 



Så lyckas du med din kampanj



Har ni virala auktioner – utnyttja dess 
PR värde, till exempel genom vilken
ton ni vill ha i texten.

Upplevelser, auktioner från era 
sponsorer, eller om ni själva kan 
auktionera ut något är tips på 
auktioner som kan ge både pengar 
och PR. 

Bra tips är även att kontakta lokalpress 
när ni har liknande auktioner.

Virala auktioner.



Har ni en stor kampanj 
kan även en liveauktion 
passa bra. 

Då kan ni ha en dialog 
med tittarna, visa upp 
era auktioner och 
berätta mer om er klubb, 
hur ni arbetar med 
cirkularitet varför ni har 
en kampanj. 

Det kan också vara ett 
bra tillfälle att lyfta vad 
ni och barnen gör inom 
klubben!

Live.



Genom direktkommunikation med barnen och 
familjerna kan ni passa på att be era medlemmar och 
följare att engagera sig genom att bidra med 
annonser eller buda på varor. 

Var konkret och direkt i kommunikationen och tipsa 
gärna om de varor som många söker på, på Tradera, 
eller om ni som organisation lagt upp en kampanj. 

Kommunikation.



På Tradera har vi 3,9 miljoner aktiva annonser. 
Givetvis finns det variationer i vad som efterfrågas, 
men många sökningar är populära året runt men 
givetvis skiftar det under året. 

Dessa kategorier går ofta bra!

● Signerade matchkläder/klubbor och dylikt

● Upplevelser
● Kläder där varumärket är känt för kvalité och hållbarhet
● Teknik och optik, grafikkort, telefoner och kameror
● Motorer, vintage mopeder
● Leksaker, lego, duplo, Barbie, samt dockskåp och tågbanor 

med tillbehör.
● Barnartiklar
● Porslin, speciellt från kända formgivare och märken.
● Mynt och frimärken.

Många söker på säsongsvaror!

● Advent, jul, påsk och stora högtider märks i våra sökvolymer.
● Även vädrets skiftningar, vinterkläder, regnkläder och 

sommarklänningar har sina piker under året, utgå från vad du 
själv behöver just nu!

Varor med stort intresse.
Tips!
Surfa in på Tradera.com. 
Under sökrutan listas ofta 
populära sökningar just nu. 



Här finns svar på de flesta frågor

Vi har världens bästa kundtjänst! 

Chatta med kundtjänst

De finns även på: 077-139 20 00

Behöver du hjälp!

https://info.tradera.com/
https://info.tradera.com/#humany-vanliga-fragor-och-svar=/contact

