
FORMAT banners Rötter

RÖT TER DRIVS AV Sveriges Släktforskarförbund 
och är den första och största gratiswebbplatsen 
för släktforskare. Här kan den intresserade ta del 
av senaste nytt inom släktforskarvärlden, få ny-
börjare tips, använda sig av databaser med mat-
nyttiga uppgifter och mycket mer.

ANTALET UNIKA BESÖKARE på Rötter ökar stadigt. 
Under 2018 hade Rötter i snitt 50 000 unika besö-
kare 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 roterande 
bannerpelare som gör att alla annonsörer turas 
om att ligga överst.

UNDER VÅREN 2018 har Rötter fått en uppdaterad 
utformning som bland annat gjort det möjligt för 
er att synas på fler sidor utöver förstasidan - så 
som våra högtrafikerade landningssidor Anbytar-
forum, Faktabanken, Wiki-rötter och Börja släkt-
forska. Ni kan byta ut era banners när ni önskar 
och kontrollera er statistik, antal klick per månad. 
Även formatet på era banners har förbättras och 
blivit större.

NEDAN FINNS EN lista med olika format på ban-
ners som avser 2019. Vid frågor vänligen kontak-
ta  marknadskoordinator Charlotte Thomasson 
charlotte@genealogi.se

Såklart ni vill synas  
på Rötter!

Format 
Enkel banner: 255 x 93 px 
Dubbel banner: 255 x 186 px

Bokning & priser
Vid prisuppgifter, bokning och frågor vänligen kontakta 
Charlotte Thomasson, charlotte@genealogi.se 
08 440 75 56

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

Fakturering sker i förskott och avser hela den up-
pbokade perioden.

www.genealogi.se

KONTAKT  l  BOKNING  l  MATERIAL
Charlotte Thomasson, marknadskoordinator
Sveriges Släktforskarförbund 
Tel: 08-440 75 56, e-post: charlotte@genealogi.se
Adress: Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna

Dubbel banner 
Mått: 255x186 px

Enkel banner 
Mått: 255x93 px


