
HISTORISKT FORUM Magasinet för dig som släktforskar

Annonsera i Släkthistoriskt Forum
Släkthistoriskt Forum har sedan 1970-talet gett en röst åt släktforskarna 
själva. Genom åren har den numera anrika tidningen visat vägen i den snabba 
utvecklingen av släktforskning som hobby och vetenskap.

6 000 PRENUMERANTER
Släkthistoriskt Forum ges ut av Sveriges Släktforskarförbund och går ut till förbundets omkring 
165 medlemsföreningar. Tidningen har dessutom omkring 6 000 prenumeranter och finns 
även att läsa på de flesta bibliotek och arkiv. 

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.

Se nästa sida för format, priser och utgivningsplan. 

SLÄKTHISTORISKT FORUM

Tidningens format: A4, 210 × 297 mm

Tryck:  Fyrfärg på samtliga sidor

Sidantal: 56

Utkommer: 5 nummer per år i både  
tryckt och digitalt format

Upplaga: Cirka 6000

Lösnummerpris i Rötterbokhandeln: 70 kr

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

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

Helsida insida Helsida baksida

210 × 297 mm 
(3 mm utfall)

8 000 kr/nr 
32 000 kr/5 nr 

210 × 276 mm 
(3 mm utfall)

9 500 kr/nr 
38 000 kr/5 nr 

Halvsida stående Halvsida liggande

105 × 297 mm 
(3 mm utfall)

5 000 kr/nr 
20 000 kr/5 nr 

178 × 120 mm 
(3 mm utfall)

5 000 kr/nr 
20 000 kr/5 nr 

Kvartssida stående Kvartssida liggande

90 × 120 mm

3 000 kr/nr 
12 000 kr/5 nr 

105 × 75 mm

3 000 kr/nr 
12 000 kr/5 nr 

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

UTGIVNINGSPLAN 2022

Nummer: Ut: Material:

Nummer 1 15/2 17/1

Nummer 2 19/4 14/3

Nummer 3 23/6 16/5

Nummer 4 26/9 15/8

Nummer 5 25/11 17/10

Material skickas till: redaktor@rotter.se

Annonsbokning: magdalena@rotter.se


