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Har du rensat under 
ledigheten? Lämna 
in dina kläder! 👗👖

15e januari: Tulpanensdag!🌷

Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld ♻❤ 

14e februari: 
Alla❤dag!

17 feb: Slumpmässiga 
vänliga handlingarnas dag 

21 feb: semlansdag - “Kom förbi 
och fika i vårt café! 🥯"
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Butikskampanj vår/sommarmode

17 mars: St Patricks dag
- “kom och fynda grönt i vår butik!”

22 mars: Internationella 
vattendagen💧

2 april: Internationella 
barnboksdagen 📚

15 april: Världskonstdagen – “Besök
vår butik och fynda tavlor och konst! 🎨

22 april - Jordens dag - “5 sätt att 
spara på jordens resurser!” 

8 maj: Röda Korsets-dag ❤

28 maj: Mors-dag! 🧁

Skolavslutning, examen och studenter! Fynda 
festkläderna i våra butiker 

Sommartips! -“Fynda 
solparasoll, badskor, 
filtar m.m 👙⛱”

Midsommar 🌸
- fynda fint till dukningen! 

4 oktober: Kanelbullens dag- 
Kom och smaka i vårt café!

Världens barn ♥♻

31 oktober: Halloween! 🎃

Butikskampanj jul 🎅�🎄♥

21 november: Circular Monday! ♻

12 november: Farsdag! 🧁

Skolstart!📆

Åk på second hand-runda! 
Bästa sommarutflykten☀

Butikskampanj höst 

19 Augusti Internationella 
dagen för humanitärt arbete

21 September: Internationella 
fredsdagen ☮❤

17 September: Höga 
klackars dag 👠

5 september: Internationella 
dagen för välgörenhet ⛑❤

5 december Volontärdag ⛑❤

Fynda Luciakläder 👼⭐

Juletider! Fynda dina klappar 
i våra butiker 💝🎁

Fyll strandväska 
med second hand! 

13 juli: Pocket-dagen!📚 

18 maj - Internationella picknickdagen 🏝👝
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Second hand



Tips till alla Röda Korsets 
second hand-butiker!
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Läs mer på rodakorset.se/second-hand

#rödakorsetfynd #rödakorsetsecondhand

Dela andras innehåll 
Ta vara på det material som redan finns och dela i både 
story och ert flöde. Tips kan vara att dela både 
@rodakorset officiella konto och @rodakorsetsecondhand. 
Tänk på att alltid tagga det @rodakorsetsecondhand så 
även de kan dela vidare ert material!

Fota allt
Med många bilder från våra butiker inspirerar vi 
tillsammans våra följare hur de kan fynda och handla 
cirkulärt.

Visa allt nytt
Med ett aktivt flöde som visar nyinkommet lockar vi till 
besök i våra butiker.

Inspirera
Allt är snyggt i rätt miljö. Inspirera med dukade bord, 
soffgrupper och outfits i butiken.

Filma mer
Filmer kan postas som reels, videos och storys det ger 
följarna en spännande inblick i vad som finns i butiken 
och kan se flera fynd i ett svep.


