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Släkthistoriskt Forum

Utgivning 2021

NUMMER 1 – 15/2 

NUMMER 2 – 16/4 

NUMMER 3 – 17/6 

NUMMER 4 – 27/9 

NUMMER 5 – 25/11 

Inlämning annonser

MATERIAL 11/1

MATERIAL12/3

MATERIAL 13/5

MATERIAL 23/8

MATERIAL 21/10

FORMAT & PRISER Släkthistoriskt 

SLÄKTHISTORISKT FORUM GES ut av Sveriges 
Släktforskarförbund och går ut till förbundets om-
kring 165 medlemsföreningar. Tidningen har dess-
utom över 6 000 betalande prenumeranter och finns 
även att läsa på de flesta bibliotek och arkiv. Den 
har varit den självklara tidningen för släktforskare 
på alla nivåer sedan 1977 (tidningen fick sitt nuva-
rande namn 1982).

TROTS DEN OMFATTANDE läsekretsen har vi 
som policy att hålla annonspriserna på en rimlig 

nivå. Vi tar endast in annonsmaterial från företag, 
föreningar eller organisationer som har en tydlig 
anknytning till släktforskning. 

NEDAN HITTAR DU priser och måttangivelser på 
de olika annonsformaten samt den aktuella utgiv-
ningsplanen för 2021.

VID FRÅGOR – välkommen att kontakta 
marknadskoordinator Magdalena Nyberg:            
magdalena@rotter.se 

Släkthistoriskt Forum

Släkthistoriskt Forum utkommer med 
fem nummer om året. 

Över 6 000 av läsarna är betalande 
prenumeranter och tidningen finns 
även på de flesta arkiv och bibliotek.

Tidnigen ges ut av Sveriges Släktfor-
skarförbund, som även driver webb-
platsen Rötter, www.rotter.se.

Tidningens format är A4, 210 x 297 mm, med fyrfärg på samtliga (56) sidor. 

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

Fakturering sker efter utgivning av respektive nummer. Släkthistoriskt Forum är momsbefriad.

Material skickas till: redaktor@rotter.se

9 500 kr/nr
38 000 kr/5 nr

 
5 000 kr/nr 
20 000 kr/5 nr

5 000 kr/nr 
20 000 kr/5 nr

3 000 kr/nr 
12 000 kr/5 nr

3 000 kr/nr 
12 000 kr/5 nr

 
8 000 kr/nr 
32 000 kr/5 nr

Halvsida liggande Kvartssida stående Kvartssida liggandeHalvsida ståendeHelsida baksidaHelsida insida

105 x 297 mm 210 x 276 mm210 x 297 mm 
(3 mm utfall)

120 x 178 mm 90 x 120 mm 75 x 105 mm
(3 mm utfall)(3 mm utfall) (3 mm utfall)


