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Yaytrade satsar på sportprofiler – inleder
långsiktigt samarbete med olympisk
guldmedaljör
Marknadsplatsen Yaytrade inleder det nya året med ett långsiktigt samarbete
med Frida Hansdotter - regerande olympisk guldmedaljör i slalom. Yaytrade
som lockat till sig en rad av Sveriges tyngsta profiler, tar nu sin
influencersatsning till nästa nivå genom ett ambassadörskap där påverkan
och hållbarhet kommer genomsyra företagets större kampanjnedslag.
Frida Hansdotter är idag regerande olympisk guldmedaljör i slalom efter att
hon stod högst upp på pallen i Pyeongchang-OS 2018. Utöver OS-guldet
vann hon totala slalomcupen 2016 och har VM-silver 2014 och 2015. Hon har
totalt 35 pallplaceringar i världscupen. Under 2020 intar hon rollen som
ambassadör för Yaytrade och blir en av profilerna i deras nya satsning Circle
of fashion. All vinst från Fridas försäljning kommer att skänkas till Min Stora
Dag, som gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och
diagnoser.
- Vår vision är att alltid finnas nära vår målgrupp. Ingen annan generation har
tidigare varit så medveten och gjort så aktiva val för miljön. Enormt många
idag upplever klimatångest och oro inför framtiden, och vi ser en tydlig trend
att idag ta ansvar för hur vi lever på ett helt annat sätt än tidigare
generationer. Vi tror att Influencer Marketing måste följa denna trendkurva
och se på konsumtion på ett nytt och hållbart sätt säger Matilda Zimmerman,
Head of Marketing på Yaytrade.
Frida Hansdotter har flera stora sponsorer i ryggen som valt att bidra till
butiken som kommer finnas till försäljning på Yaytrade.com från den 23
januari.

- Vi är superglada över att ha hittat det här samarbetet för vår starka klient
Frida. Yaytrade är ett modernt och framåtlutat bolag vars värderingar om
hållbarhet både Frida och NLG delar. Att ge gamla kläder ett nytt liv går helt i
linje med tanken om en cirkulär ekonomi säger Jonas Ahnlund, Marknadschef
på Next Level Group.

Yaytrade är marknadsplatsen för sustainable rebels där du kan sälja och köpa
pre-loved fashion- och livsstilsprodukter från privatpersoner, influencers och
hållbara varumärken.
På Yaytrade kan användare själva sälja/byta produkter eller ta hjälp med
försäljningen genom Yaytrade:s pick-up service, användare beställer hem
miljövänliga påsar genom yaytrade.com/sell som de fyller med de saker de
inte orkar eller har tid att sälja, därefter bokar dem gratis upphämtning och vi
sköter resten åt.
Yaytrade lanserades sin första version 2018 och en uppdaterad version under
våren 2019 och har på kort tid lockat till sig några av de absolut största
influencerna i Sverige samt fått en användarbas från över 100+ länder.
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