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Fusion med konkurrent og frisk finansiering sikrer Trendsales’
udnyttelse af markant lederskab i secondhand fashion
Selvom det netop publicerede årsregnskab viser underskud på DKK 14 mio i 2017, blæser
nye vinde hos den digitale markedsplads, Trendsales efter fusion med Tradono i
december, der også betød frisk finansiering fra majoritetsinvestoren Tamedia AG. E
 n
slankere organisation og en konsolidering af markedet er nøglen til
konkurrencedygtighed og profitabilitet, mener den nye ledelse.
Den digitale markedsplads, Trendsales, der har eksisteret siden 2004, har siden slutningen af 2017
gennemgået transformation af hele organisationen. Efter fusionen med konkurrenten Tradono i
december 2017, investerer virksomheden nu stort i deres produkter for at kunne udnytte et markant
markedslederskab og vækste inden for brugttøjshandel:
“Vi står stærkt med penge i tanken og et markant markedslederskab inden for handel med især
kvindetøj, men også møbler og børneting, fordelt på de to markedspladser Trendsales og Tradono,”
siger direktør Mads A. Mathiesen, og fortsætter: “Det er ingen hemmelighed, at vi investerer meget i
vores produktudvikling, så sælgere kan sælge hurtigere og køberne finder præcis det, de vil have.”
Konkurrencedygtigt produkt og slankere organisation
Fusionen med Tradono har til formål netop at adressere Trendsales’ udfordringer med omsætning og
omkostninger fra 2017, og skabe nye muligheder for lønsomhed i de kommende år. I forbindelse med
fusionen indtrådte en ny ledelse, og konsolideringen af markedet giver ifølge ny direktør, Mads A.
Mathiesen et godt udgangspunkt for den ny virksomhed: “Vores kunder vil opleve et bredere udvalg,
samt en modernisering af Trendsales-teknologien. Det tror vi på giver en konkurrencedygtig position”.
Udover et mere konkurrencedygtigt og opdateret produkt til kunderne, er også effektiviseringer i
organisationen med til at påvirke forventningerne til 2018. I forbindelse med fusionen blev en række
effektiviseringer af omkostningerne foretaget, blandt andet i form af en slankere organisation, som gik
fra gennemsnitligt 40 fuldtidsansatte i 2017 til nuværende 28.
“2018 er året, hvor vi skal begynde at se effekterne af fusionen så småt begynde at slå igennem, og vi
kan allerede se økonomien i markant forbedring i 2018,” siger Mads A. Mathiesen.

For yderligere information: Kontakt venligst PR-ansvarlig, Anne Sofie Banke på 60709108 eller
annesofie@trendsales.dk
Trendsales h
 ar siden 2004 været D
 anmarks foretrukne online platform for køb, salg og bytte af
mærketøj og designervarer med nu over 1 million brugere på tværs af landet. Trendsales fusionerede i
december 2017 med markedsplads-appen Tradono, som blev startet i 2014, og som ligeledes har over 1
million brugere i Danmark. Teamet bag er nu samlet, mens de to platforme eksisterer side om side.

