
Gå til bt.no/folk, klikk på SEND INN HILSEN: 
Gratulasjon publiseres i både avis og på nett, det går ikke an å velge vekk en av delene. 
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Du må være logget inn med SPID for å kunne booke en gratulasjon: 
Om du allerede er innlogget med SPID, gå til side 4. 
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Logg inn med din SPID konto, eller lag en ny konto: 
SPID er det samme som du bruker for å logge deg på bt.no som abonnent eller på Finn.no 

ola.nordmann@online.no 
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Klikk på ønsket gratulasjon: 
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TIPS: 
 
Om det er noen som skal 
gifte seg, velg kategori 
«Brudepar». 
 
Om det er noen som feirer 
bryllupsdag, så velger du 
«Bryllupsdag». 



Fyll ut skjema, angi og last opp bilde og klikk på LAGRE: 

Vær obs på at bilde må være minimum 800 x 800 
piksler. Dette for å sikre en god kvalitet både i avis og på 
nett. Når du har lastet opp bilde kan du bruke knapper 
(til venstre for bildet under Fjerne knappen) for å rotere 
bilde til høyre eller venstre: 
 
Hele bildet sendes videre til produksjon som kan gjøre 
noen korrigeringer i etterkant, f.eks. ift utsnitt. 

TIPS: Du kan bruke f.eks. Microsoft Office Picture 
Manager eller Picasa (gratis nedlasting fra Google) for å 
gjøre enkle ting med bilder: f.eks. justere størrelsen eller 
snu et bilde 90/180 grader. 
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Tekst som skrives i felt «Hilsen til papiravis» er det som 
kommer i avisen. Husk å få med det som skal være med 
innenfor tilgjengelig plass (maks. antall tegn). 
 
I feltet «Digital hilsen» under har du bedre plass og kan 
eventuelt skrive en lengre hilsen hvis det er ønsket. 

NB! Vennligst fyll ut alle felt, alder må 
oppgis i alle gratulasjons bestillinger. 
 
Til informasjon går det ikke an å velge 
vekk digital publisering av annonser. 



Klikk deretter FORTSETT for å gå videre til gjennomføring av betaling: 
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