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Zara Larsson, Jonas Björkman, Petter och
Niklas Jihde auktionerar ut unika prylar
på Tradera till förmån för
antimobbningsorganisationen Make a
Change
Antimobbningsorganisationen Make a Change drar igång sin kampanj idag. I
den nya kampanjen ”Engagera dig” kommer kända profiler såsom Zara
Larsson, Jonas Björkman, Petter, Thed Björk, Denise Lopez och Niklas Jihde
att sälja kläder, prylar och upplevelser genom auktioner på Tradera. Alla
intäkter tillfaller Make a Change och deras arbete mot nätmobbning.
Konceptet lanseras den 8 augusti, pågår i 45 dagar och flera stora profiler
kommer bidra med nya auktioner under kampanjens gång.
– Vi vill genom kampanjen att ännu fler skall bli medvetna om problemen
kring nätmobbning. Genom att höja kunskapsnivån, diskutera problematiken
samt införa en licensiering av skolor och lärare är vi övertygade om att vi kan
minska problemet, säger Christian Nordenström, Grundare av Make a Change.
Följande auktioner kommer finnas med när kampanjen lanseras idag:
Niklas Jihde - 2009 stoppades semifinalen i innebandy mot Täby när Niklas
Jihde gjorde sitt 400e mål. Nu finns möjligheten att bjuda hem den historiska
tröjan han bar då. Tröjan, som även bars i finalen när de vann sitt SM-guld, är
självklart signerad av Niklas.
Zara Larsson - Zara Larssons senaste album So Good. Samlingen innefattar en
vinylskiva samt en CD, båda signerade av världsartisten.
Ramona Karlsson -En dag tillsammans med den kvinnliga Supercerföraren
Ramona Karlsson! Samt ett VIP-mottagande på RallyX Nordic, där såväl

nationell som internationell rallycross-elit deltar.
Johanna Larsson - En tennislektion med den överlägsna Sverige-ettan i tennis
Johanna Larsson - SWE högsta ranking singel #45 (nuvarande #51) o dubbel
#23.
Petter - Boken Remix skriven och signerad av Petter. I Remix har Petter bjudit
in flera kända, kreativa personer att fritt tolka hans texter.
Jonas Björkman - Jonas Björkmans signerade matchtröja.
Thed Björk - Racingupplevelse tillsammans med STCC-föraren och nuvarande
VM-tvåan Thed Björk.
Denise Lopez - Exklusiv 2 h spelning på hemmaplan av Denise Lopez. Denise
blir privat DJ och spelar allt från klubbhits till old school RnB, hip hop &
house.
Agneta Sjödin - Signerat exemplar av boken Hjärtat skriven av Agneta Sjödin.
Med den här boken vill Agneta Sjödin inspirera till att leva från hjärtat. I
mötet med oss själva och i mötet med andra.
Alla auktioner finner du här: http://www.tradera.com/campaign/makeachange
Under hela hösten kommer Traderas besökare möta olika kända profiler som
auktionerar ut kläder, upplevelser och prylar på Tradera till förmån för Make
a Change. Överskottet av försäljningen kommer gå till bland annat utbildning
i skolor kring näthat och mobbning.
– Vi på Tradera, som själva verkar i den digitala världen, tycker att Make a
Changes arbete mot näthat och mobbning är väldigt viktigt. Det känns
otroligt bra att alla intäkter från auktionerna går till deras arbete, säger
Marcus Almén, brand manager Tradera.
Om Make a Change
Make a Change är en antimobbningsorganisation som aktivt arbetar mot
mobbning förekommande bland barn och ungdomar såväl som mot vuxna på
nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser.

Om Tradera
Auktionssajten Tradera har mer än 1,3 miljoner unika besökare i veckan. Med
ett brett utbud, allt från barnkläder till heminredning och hemelektronik, och
ca 1,4 miljoner produkter ute till försäljning är Tradera en av Sveriges största
e-handelssajter. Tradera har stor erfarenhet från olika välgörenhetsprojekt,
som till exempel Sveriges Radios Musikhjälpen.
För mer information vänligen kontakta:
Sofia Hagelin, pressansvarig Tradera
Tel: 0708-877695, sofia.hagelin@gmail.com
Christian Nordenström, grundare Make a Change
Tel: 0768-788 598, christian@makeachange.se

Tradera är Sveriges största cirkulära marknad och företagets vision är att vara
drivande i omställningen till en cirkulär ekonomi. På Tradera finns drygt 3
miljoner begagnade saker till försäljning. Ungefär 1000 nya auktioner läggs
upp i timmen och var tredje sekund byter saker ägare på Tradera. I det stora
utbudet finns allt från märkeskläder, designerväskor och barnkläder till
inredning, antikviteter, hemelektronik och samlarsaker. I över tjugo år har
Tradera arbetat med cirkulär konsumtion. Men kanske har det aldrig varit mer
aktuellt än i dag. I en tid när nya saker och kläder blir både billigare och mer
lättillgängliga så är Traderas roll att stå för ett mer hållbart handlande
viktigare än någonsin.
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