PRESSMEDDELANDE,  2012-‐05-‐28

Converse  och  skinnjacka  mest  populärt  a5  köpa  begagnat  i  vår
A5  våren  är  här  märks  tydligt  på  konsum=onen  av  kläder  och  skor.  På  Tradera  är  skinnjackan  just  nu  det  
populäraste  plagget  a5  söka  eAer.  Skomärket  Converse  toppar  sökningarna  eAer  varumärken.
–  Om  man  har  e:  par  Converse  i  garderoben  som  inte  används  är  de:a  en  bra  Fd  a:  sälja  dem  vidare.  De  
är  mycket  populära  nu  under  vårsäsongen  och  kan  ge  både  e:  Fllsko:  Fll  semesterkassan  och  mer  
utrymme  i  garderoben,  säger  ChrisFna  Kilström,  marknadschef  på  Tradera.
En  färsk  undersökning  uSörd  av  YouGov  på  uppdrag  av  Tradera  visar  a:  svenskarna  i  sni:  har  13  par  skor  i  
garderoben  –  det  innebär  a:  vi  svenskar  sammanlagt  äger  76  miljoner*  par  skor.
4  av  10  svenskar  uppger  a:  de  använder  mindre  än  häl[en  av  sina  skor  och  kläder  regelbundet.  Trots  de:a  
är  det  många  som  ännu  inte  utny:jat  möjligheten  a:  sälja  vidare  de  outny:jade  plaggen  och  skorna.  
43  procent  säger  a:  de  har  svårt  a:  göra  sig  av  med  kläder  och  skor  som  de  inte  använder.    
De  plagg  som  sålt  mest  på  Tradera  under  maj  månad  i  kategorin  damkläder  är  klänningar  och  i  kategorin  
herrkläder  tröjor.
Sökordstoppen  Tradera  -‐  maj  2012
Klädesplagg
1.  Skinnjacka
2.  Klänning
3.  Skor
4.  Shorts  
5.  Jeans
Varumärken
1.  Converse
2.  Odd  Molly
3.  Ralph  Lauren
4.  Acne
5.  Gant
*Antal  personer  i  Sverige  18-‐64  år  från  SCBs  senaste  mätning:  5  778  981  x  13,3  par  skor  per  person  =  76,9  miljoner  par  
skor.  Undersökningen  genomfördes  av  YouGov  under  april  2012.  1021  svenskar  i  åldern  18-‐64  år  deltog  i  
undersökningen.

För  y5erligare  informa=on  kontakta:
Jenny  Pedersén,  pressansvarig,  Tradera,  jepedersen@ebay.com,  073-‐920  94  23
Om  Tradera  
Tradera  är  Sveriges  mest  besökta  shoppingsajt  med  mer  än  4  miljoner  unika  besökare  i  månaden.  Med  e:  bre:  utbud,  allt  från  barnkläder  Fll  
heminredning  och  hemelektronik,  och  ca  1  miljon  produkter  ute  Fll  försäljning  är  Tradera  Sveriges  största  shoppingsajt.  Tradera  ägs  sedan  2006  av  
eBay.
Mer  från  Tradera:
Tradera  på  Facebook,  Tradera  på  Twi:er,  Tradera  på  Youtube,  Tradera  Widget,  Nyheter  från  Tradera,  Kampanjer  på  Tradera

