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ZignSec skriver avtal med nätauktions- och e-
handelsplatsen, Tradera

Avtalet innebär att ZignSec kommer leverera ID- och verifieringstjänster för både köpare och 
annonsörer på Tradera´s nätauktions- och handelsplats. Tradera är Sveriges största cirkulära 
marknad och företagets vision är att vara drivande i omställningen till en cirkulär ekonomi. 
Med över 5 miljoner besökare i veckan och 1000 nya annonser per timme byter saker ägare var 
tredje sekund på Tradera.

ZignSecs avtal med Tradera omfattar realtidslösningar för ID- och verifieringar. I Norden främst i 
form av BankID/e-ID men även Online ID-Scan för kunder som inte har BankID/e-id.

"Nätauktions- och e-handelsplatser är en väldigt intressant marknad för oss och vi är väldigt glada 
att en av de största aktörerna i Sverige har valt ZignSec som deras leverantör. Att verifiera både 
köpare och annonsörer på marknadsplatser är något vi ser kommer växa globalt. Och att använda 
sig av ZignSecs automatiserade BankID/e-ID samt Online ID-Scans-produkter är ett led i arbetet 
mot att stävja Penningtvätt och minska bedrägerier. Samarbetet med Tradera öppnar upp många 
dörrar för oss inom detta område på en global arena" säger Timm Schneider, VD på ZignSec.

“En av grundstenarna i konceptet med Tradera är förtroende. Det är viktigt att man känner sig 
trygg när man använder plattformen. Identitetsverifiering är en viktig del av att upprätthålla en 
trygg marknadsplats för både säljare och köpare. Vi tror att Zignsec kommer kunna erbjuda en 
långsiktig lösning som passar vår marknadsplats och våra behov” säger Niclas Hjelm, Marketplace 
Safety Manager, Tradera

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39
timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com

Om Zignsec AB

ZignSec är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika 
typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert 
och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Zignsecs kunder återfinns inom ett flertal 
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom Finansiella tjänster och 
iGaming.
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