Ett sätt att meddela
att någon är död
och samtidigt göra det
enklare för vänner
att delta i och kring
begravningen

På familjesidan.se kan man söka
och läsa dödsannonser var man
än befinner sig
Vad är familjesidan.se?
Familjesidan.se har funnits sedan 2007 och samlar
merparten av alla minnesrum och dödsannonser.
Den tillhandahålls av de flesta begravningsbyråer.

Hur gör man för att annonsera
på familjesidan.se?
Man vänder sig till en begravningsbyrå som har tillgång
till tjänsten. Vilka det är kan man se på familjesidan.se om
man söker på begravningsbyrå.

Vad kostar det att annonsera
på familjesidan.se?
Priset varierar mellan olika begravningsbyråer. Om annon
sen är ett tillägg till tidningsannonsen blir det en mindre
kostnad och väljer man att annonsera enbart på familje
sidan.se blir kostnaden lägre än för en annons i tidningen.

Hur länge finns annonsen kvar på
familjesidan.se?
En dödsannons på familjesidan.se ligger kvar i minst
10 år. Funktionerna för att tända ljus och skriva en
hälsning försvinner efter 18 månader, om man inte loggar
in och uppdaterar det egna minnesrummet.

Varför annonsera på familjesidan.se?
Med en annons här skapas också ett minnesrum som
ett komplement till annonsen i papperstidningen.
I minnesrummet kan man tända ett ljus och skriva en
hälsning. Men även göra praktiska saker som att skicka
blommor till begravningen, skänka en minnesgåva och
anmäla sig till minnesstunden.
För den som flyttat från sin hemort fyller familjesidan.se
en viktig funktion om bekanta avlider. Fler än 10.000
personer söker efter information om begravningar här
varje dag.
Samtidigt som du annonserar på familjesidan.se skapas
också ett minnesrum på begravningsbyråns hemsida.
Som anhörig får du en kod som gör att du kan uppdatera
minnesrummet med bilder och texter – på så sätt kan
minnesrummet hållas levande även efter begravningen.

Ett minnesrum med dödsannons kan enkelt delas på t. ex. Facebook
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