Dødsannoncer/Takkeannoncer på SkagensAvis.dk
Gældende fra tirsdag den 14. juli 2020
Hvad koster det ?
En dødsannonce på SkagensAvis.dk koster 600,- kr (incl moms)
En takkeannonce på SkagensAvis.dk koster 600,- kr (incl moms)
Dødsannoncen/takkeannoncen måler 460x304 pixels.
Hvor lang tid er dødsannoncen online?
Annoncen vil som udgangspunkt være online i 7 dage. Men i de fleste tilfælde vil den være online
frem til bisættelse/begravelse. Hvis bisættelse/begravelse er senere end 7 dage efter jeg har
modtaget annoncen, vil den være online indtil bisættelse/begravelse finder sted.
Hvis der er mindre end 7 dage til bisættelse/begravelse finder sted så ring til mig hvis i gerne vil
have den forbliver online i op til 7 dage.
Hvad gør jeg?
Giv blot bedemanden besked om at annoncen skal på SkagensAvis.dk, så sørger han eller hun for,
at annoncen sendes til SkagensAvis.dk.
Hvis jeg selv vil ordne det?
Så sender du en mail med teksten (se eksempler neden under) til mfe@skagensavis.dk. Det er vigtigt at
du skriver et mobil nummer i mailen, så jeg kan få fat på dig.
Annoncen kan også ringes ind på 40166942. Hvis ikke der svares, så send en sms, så ringer jeg
tilbage hurtigst muligt.
Hvordan betaler jeg?
Hvis det går igennem Senius Begravelsesforretning eller Buurgaard og Jessen
Begravelsesforretning, bliver de 600,- kr. sat på den samlede faktura fra bedemanden.
Hvis du bruger andre bedemænd eller hvis du selv har ordnet annoncen, så ring til mig på
40166942.
Hvis du er det mindste i tvivl om noget, så ring til mig.
Mindeord og nekrologer modtages på e-mail: mfe@skagensavis.dk ( de er selvfølgelig gratis )

Med venlig hilsen - Michael Fonseca Egelund – webredaktør - 40166942
SkagensAvis.dk – lokale nyheder på nettet..

Dødsannoncer på SkagensAvis.dk
Vær meget omhyggelig når du skriver dødsannoncen. Vær meget opmærksom på at stave
personnavne helt korrekt. Hvis der indgår et udsædvanligt navn, kan du med fordel skrive, at du
har tjekket stavemåden.
Ring endelig hvis du er i tvivl om noget : 40166942
Eksempel:
Skriv hvilket symbol der skal bruges ( se neden under )
Vores kære far, bror, onkel
Jens J. Jensen
Er stille sovet ind
Skagen den 29.januar 2018
I hjertet gemt men aldrig glemt
Hans og Grethe
John og Gurli
Børn og børnebørn
Begravelsen/bisættelsen finder sted fra Skagen Kirke lørdag den 21.januar kl. 12.30
Symboler:

