
DIGITAL KONST- OCH 
HANTVERKSMÄSSA

Stort tack för att du vill vara med och auktionera ut ditt verk till förmån för 
Räddningsmissionens arbete. Ditt engagemang gör stor skillnad! 
 
Så här laddar du upp en annons på Tradera och länkar den till Räddningsmissionen:

1. Skapa ett Tradera-konto eller gå in på ditt befintliga. Här skapar du ett konto om 
du inte redan har ett: https://www.tradera.com/register#/step/1  

2. Skapa en ny annons genom att klicka på Ny annons.

3. Ladda upp en bild på ditt verk i helhet och en där man ser detaljer. Det är 
frivilligt om man även vill lägga upp en bild på sig själv tillsammans med verket. 

4. Skriv en rubrik där du tar med vad du säljer. 
Exempelvis: ”Original. Akryltavla: vårdag, 50x50 centimeter”.  

5. Tavla, ”vårdag” skapad av Namn Efternamn. Tavlan föreställer en härlig vårdag 
i Göteborg. Auktioneras ut till förmån för Räddningsmissionens arbete för 
människor i utsatthet. Auktionen är en del av Räddningsmissionens Konst- & 
Hantverksmässa den 16 till 22 maj. Läs mer på raddningsmissionen.se/konst

6. Klicka i de kategorier som passar ditt verk. Exempelvis ”konst”, ”måleri”, ”akryl”. 

7. Välj oanvänt skick. 

8. Välj auktion. Här väljer du ett eget utropspris. Annonslängd = 7 dagar.  
Klicka i donera till insamling och skriv in ”Räddningsmissionen”. 

9. Välj erbjud frakt (köparen betalar) och välj sedan paketvikten som behövs till 
ditt verk och det fraktbolag som passar storlek på ditt paket bäst. 

10. Klicka på förhandsgranska och kolla så att allt stämmer. 

11. Klicka på fortsätt och sedan på publicera annons. Klart!



Vad du behöver göra när mässan är igång:

1. Innan auktionerna startar skicka en bild på dig med ditt verk med en kort 
beskrivning om dig själv till sandra.malmtoft@raddningsmissionen.se  
 
I beskrivningen ska det vara med: vad du heter, vad du annars har för 
sysselsättning, varför du ville vara med i Räddningsmissionen Konst- och 
Hantverksmässan. Du får också gärna skriva vad som inspirerar dig i ditt 
skapande.  Lägg gärna med eventuella länkar till hemsida, Instagram och 
Facebook. 
 
Vi kommer under veckan att lägga upp inlägg med dessa bilder och 
beskrivningen där vi pushar för mässan. 

2. Du får också gärna lyfta auktionen i dina kanaler (valfritt vad du använder) 
och till släkt och vänner pusha för mässan. Desto större spridning desto 
bättre! Tagga gärna oss i dina inlägg raddningsmissionen och använd 
hashtagen  #konstochhantverksmässa2022

3. Du behöver inte ha koll på hur auktionen går (det kan dock vara väldigt 
spännande att se!) 

4. När auktionen är avslutad går du in och kollar vem som vann och kontaktar 
denna vinnare med en bekräftelse.  
 
Exempel på vad du kan skriva till vinnaren: Stort grattis till auktionsvinsten. 
Pengarna för verket kommer gå oavkortat till Räddningsmissionens arbete. 
Ditt köp kommer att skickas inom denna vecka och jag hoppas du blir 
nöjd med ditt köp. Tack för ditt köp! Kolla gärna in mina andra verk här: 
hemsida.se och @instagram

5. Tradera kommer att betala ut fraktkostnaden till dig som du sedan 
köper frakten för. Du som säljare kommer alltså inte debiteras något för 
fraktkostnaden och heller inte för annonskostnaden då den dras  av på det 
slutgiltiga priset innan pengarna förs över till Räddningsmissionen.  
 
 
Än en gång - stort tack att du vill bidra med din kreativitet för att hjälpa 
människor i ensamhet, utsatthet och fattigdom. Tack!


