
Självklart vill du synas på Rötter!
Att annonsera på Rötter är det bästa sättet att nå släktforskare. Du som 
annonserar på Rötter delar plats med ett begränsat antal annonsörer som  
alla har en tydlig anknytning till släktforskning. 

48 000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD

Under 2021 hade webbplatsen Rötter i snitt 48 000 unika besökare per månad med drygt 
83 000 besök totalt per månad och uppskattningsvis omkring 1 miljon besökare per år. 

MER ÄN BARA FÖRSTASIDAN
På Rötters förstasida tillämpar vi en roterande bannerpelare som gör att alla annonsörer turas 
om att ligga överst. Annonsörer kan när som helst redigera och byta ut sina banners själva.

En banner på Rötter (rotter.se) syns förutom på förstasidan även på de välbesökta 
undersidorna Rötterbloggen, Faktabanken, Prenumerationer, Nyhetsarkiv, Våra produkter 
och Börja släktforska. 

Tips! Vill du nå ännu fler kan du välja till Anbytarforum (drygt 113 000 besökare per månad) 
och WikiRötter (cirka 16 000 besökare per månad). 

Mer info om format och priser på nästa sida. 

Annonsbokning och frågor – kontakta marknadsassistent Magdalena Nyberg: magdalena@rotter.se

Rötter
www.rotter.se

Rötter drivs av Sveriges Släktforskarförbund  
och är den första och största gratis webbplatsen  
för släktforskare. 

Här kan den intresserade både ta del av senaste nytt 
inom släktforskarvärlden, tips för nybörjare, databaser 
med matnyttiga uppgifter och mycket mer.

Banners på Rötter visas bland annat på förstasidans 
högra sida men även på många av de mest besökta 
undersidorna.

http://www.rotter.se
http://forum.rotter.se
http://wiki.rotter.se


Format och priser

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

Fakturering sker i förskott och avser hela den uppbokade perioden.

BANNER RÖTTER 

Visas på: rotter.se, rotter.se/blog, rotter.se/nyhetsarkiv, 
rotter.se/for-nyborjare, rotter.se/produkter m.m.

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 RÖTTER, ANBYTARFORUM  
OCH WIKIRÖTTER

Visas på: alla bannersidor på Rötter (se lista ovan) 
samt forum.rotter.se och wiki.rotter.se

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

ENKEL BANNER
Mått: 255x93 px

DUBBEL BANNER 
Mått: 255x186 px

Annonsbokning och frågor – kontakta marknadsassistent Magdalena Nyberg: magdalena@rotter.se


