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Auktioner för Musikhjälpen 
Mellan den 25/11 och 15/12 kan du starta en auktion 
på Tradera till förmån för Musikhjälpen. Ange 
kampanjkoden MH19 (om du är privatperson) eller 
MHF19 (om ni är ett företag) när du lägger upp 
auktionen så går hela summan för auktionen direkt 
till Musikhjälpen. Dessutom bjuder Schenker på 
frakten, så när auktionen är avslutad skriver du lätt ut 
en fraktsedel genom Tradera och lämnar in 
auktionsvinsten på närmsta Schenker-ombud. 

Här hittar du alla auktioner för Musikhjälpen:  
www.tradera.com/charity/musikhjalpen
Så här går det till: 

1. Logga in eller skapa konto på www.tradera.com 
Det går snabbt och smidigt att registrera sig!

2. Skapa en annons och ange Musikhjälpens 
kampanjkod 
Fyll i kampanjkoden MH19 om du är privatperson 
eller MHF19 om ni är ett företag. Om du bockar i ”Ja, 
jag vill skänka pengarna till Musikhjälpen” fylls 
kampanjkoden i automatiskt. Dubbelkolla då att det 
är rätt kod. 

3. Välj rubrik, kategori och ladda upp bilder
Specificera inom vilken kategori din auktion är, vad 
det är som ska auktioneras ut och ladda upp bilder 
kopplat till ditt auktionsföremål. 

4. Beskriv auktionen och dess villkor
Formulera vad som ingår i auktionen. Berätta 
detaljerat om föremålet eller upplevelsen.  

Om det är en upplevelse är det viktigt att berätta var 
och när den äger rum, för hur många personer upple-
velsen gäller, samt vad som ingår i auktionen och 
vilka eventuella extra kostnader som kan tillkomma 
för vinnaren, andra eventuella villkor, åldersgränser 
osv. 

Exempel på villkor som kan vara viktiga att förtydliga: 

”Upplevelsen gäller XX personer”

”Tid och plats bestäms i samråd med vinnaren”

”Vinnaren bekostar själv eventuell resa och logi”

5. Publicera! 
Nu håller vi tummarna för många bud. Kanske blir din 
auktion en av dem som uppmärksammas i glasburen! 

6. Efter avslutad auktion
När din auktion är avslutad får du ett mail med 
uppgifter till vinnaren. Genom din Tradera-sida 
skriver du ut fraktsedeln och lämnar sedan in 
föremålet på närmsta Schenker-ombud. Är det en 
upplevelse som du auktionerat ut, kontakta vinnaren 
omgående för att komma överens om detaljerna 
kring vinsten. 

Lycka till och tack för ditt stöd till Musikhjälpen! 

Frågor? Maila oss på auktion.musikhjalpen@
sverigesradio.se
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