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Tradera i samarbete med Devote 
- Bloggare utmanar varandra i ”Bloggslaget” 

 

Med start den 16 april kommer fem bloggare från bloggnätverket Devote att 

uppmana sina läsare att rensa garderoberna och sälja kläderna på Tradera. På 

så sätt kan läsarna få möjlighet att följa med sin favoritbloggare på en resa till 

New York. Chefredaktören på Devote, Michaela Forni, är en av bloggarna som 

ska få fart på Traderas bloppis som går under namnet ”Bloggslaget”.   

 

”Bloggslaget” är en kampanj som pågår på Tradera och på Devote.se under fyra veckor. 

Kampanjen innebär att de fem bloggarna Michaela Forni, Melissa Overgaard, Elin 

Östman, Karna Rennéus och Emmy Linnea Danielsson kommer att coacha och uppmana 

sina läsare att vårstäda garderoberna och sälja kläderna på Tradera. Tillsammans med 

sina läsare bildar sedan respektive bloggare ett lag. De fem personer i det lag med högst 

totalförsäljning när kampanjperioden är över får följa med ”sin” bloggare på en resa till 

New York. 

 

- Genom ”Bloggslaget” tar vi ett nytt grepp om ”bloppisar” som är ett populärt 

inslag på Tradera och något som vi arbetat med under några år. Nu kände vi att 

vi ville öka engagemanget ytterligare bland bloggarna, därför kör vi denna 

kampanj i samarbete med Devote, säger Christina Kilström, marknadschef på 

Tradera. 

 

På Devote.se kommer ”Bloggslaget” att marknadsföras via banners, redaktionellt 

material och via de tävlande bloggarnas bloggar. På Tradera kommer ”Bloggslaget” att 

marknadsföras på förstasidan samt på en separat kampanjsida. 

 

De fem tävlande bloggarna är: 

Michaela Forni: www.devote.se/forni 

Melissa Overgaard: www.melissablogg.devote.se  

Elin Östman: www.styleways.devote.se  

Karna Rennéus: www.karnaah.devote.se  

Emmy Linnea Danielsson: www.emmylinnea.devote.se  

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Jenny Pedersén, Pressansvarig, Tradera 

jepedersen@ebay.com 

073-920 94 23 

  
 
Om Tradera  
Tradera är en av Sveriges mest besökta shoppingsajter med mer än 4 miljoner unika besökare i månaden. Med 
ett brett utbud, allt från barnkläder till heminredning och hemelektronik, och ca 1 miljon produkter ute till 
försäljning är Tradera Sveriges största shoppingsajt. Tradera ägs sedan 2006 av eBay. 
 
Om Devote 
Devote.se är en svensk mötesplats för tjejer i åldern 16-29 år. Varje vecka besöks sajten av över 700 000 
personer i målgruppen. Devote.se är en del av Stampen Media Partner. 
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