
FORMAT & PRISER banners Rötter

RÖT TER DRIVS AV Sveriges Släktforskarförbund 
och är den första och största gratiswebbplatsen 
för släktforskare. Här kan den intresserade både 
ta del av senaste nytt inom släktforskarvärlden, 
tips för nybörjare, databaser med matnyttiga upp-
gifter och mycket mer.

UNDER 2020 HAR webbplatsen Rötter i snitt 50 
000 unika besökare per månad med drygt 100 000 
besök totalt per månad och 1,2 miljoner besökare 
per år (Google Analytics). 

ATT ANNONSERA PÅ Rötter är det bästa sättet att 
nå släktforskare. Ni som annonserar på Rötter de-
lar plats med ett begränsat antal annonsörer som 
alla har en tydlig anknytning till släktforskning. 

PÅ RÖTTERS FÖRSTASIDA  tillämpar vi en roteran-
de bannerpelare som gör att alla annonsörer tu-
ras om att ligga överst. En banner på Rötter syns 
förutom på förstasidan även på de välbesökta 
undersidorna Rötterbloggen, Nyhetsarkiven, Börja 
släktforska, Våra produkter, med flera. Ni kan redi-
gera och byta ut era banners själva när ni önskar.

VILL NI SYNAS ännu mer erbjuder vi även alterna-
tivet att publicera er banner på Rötter + Anbytar-
forum och WikiRötter.

NEDAN FINNS EN lis-
ta med prisxempel på 
banners som avser 
2021. 

Såklart ni vill synas 
på Rötter!

Banner Rötters förstasida: 

Enkel banner:
2 000 kr/mån  l  10 000 kr/halvår  l  18 000 kr/helår

Dubbel banner:
4 000 kr/mån  l  20 000 kr/halvår  l  36 000 kr/helår

Banner Rötters förstasida + övriga sidor:

Enkel banner:
3 500 kr/mån  l   17 500 kr/halvår  l  31 500 kr/helår

Dubbel banner:
5 500 kr/mån  l   27 500 kr/halvår  l   49 500 kr/helår

Rabatter
Medlemsföreningar i Sveriges Släktforskarförbund erhåller 
15 procents rabatt vid annonsering i föreningens namn.

Fakturering sker i förskott och avser hela den uppbokade 
perioden.

KONTAKT  l  BOKNING  l  MATERIAL
Magdalena Nyberg, marknadsassistent 
Sveriges Släktforskarförbund 
E-post: magdalena@rotter.se 
Adress: Löfströms allé 7, 172 66 Sundbyberg

DUBBEL BANNER 
Mått: 255x186 px

ENKEL BANNER 
Mått: 255x93 px

Rötter
www.rotter.se


