
Adverteren bij L1 en 1Limburg:  
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Effectieve reclamecampagnes 
via L1 en 1Limburg
Optimaal bereik door inzet diverse kanalen
L1 biedt adverteerders een kwalitatief goed multimediaal 

reclameplatform met een groot bereik, zowel op L1 TV, 

L1 Radio, L1.nl en het digitale nieuwsplatform 1Limburg. 

Door steeds in te spelen op de veranderingen in het 

mediagebruik van de Limburgse (nieuws)consument en 

de ontwikkeling van nieuwe, bijpassende kanalen biedt 

L1 unieke mogelijkhe den om uw doelgroep te bereiken. 

Onze media-adviseurs adviseren u vrijblijvend over de 

meest optimale mediamix voor uw campagne, zodat u 

uw doelgroep, en daarmee uw communicatiedoelstelling, 

optimaal bereikt. Uiteraard passend binnen uw budget!

Als enige in Limburg beschikt L1 over de unieke com-

binatie van online, televisie én radio. Door de juiste 

combina tie van media in te zetten wordt uw campagne 

versterkt en geoptimaliseerd.

 
1Limburg en L1.nl: bereik exact uw doelgroep
Het bereik van de digitale platformen van L1 (1Limburg en 

L1.nl) is sterk groeiende. Meer en meer vernemen con-

sumenten het nieuws, weer, sport en andere actualiteiten 

als eerste via online kanalen. Met name mobiel is hierbij 

sterk in opkomst. Vandaar ook de spectaculaire groei van 

ons actuele digitale nieuwsplatform 1Limburg. In 3 jaar tijd 

zijn zowel de (responsive) website als de (smart phone) 

app uitgegroeid tot het grootste online nieuwsplatform 

in Limburg met ruim 113.000 gebruikers per dag op de 

website en 68.000 gebruikers op de app. Maandelijks 

resulteert dit in gemiddeld 11,2 miljoen paginaweergaven 

op de website en maar liefst 22,1 miljoen op de app.

Daar waar 1Limburg vooral gericht is op actueel 

nieuws, vindt de bezoeker op L1.nl vooral informatie en 

achtergronden over programma’s en items. Hiermee 

vormt L1.nl een platform dat geschikt is om heel gericht 

een bepaalde doelgroep, geïnteresseerd in bepaalde 

thema’s of onder werpen, te bereiken.

Speciaal voor u als adverteerder hebben wij een aantal 

bijzonder aantrekkelijke bannerposities gecreëerd op 

1Limburg en L1.nl. Dit zijn de beste posities, waarbij uw 

banner gegarandeerd zichtbaar is. Deze unieke posities 

zijn als eerste speciaal gereserveerd voor klanten van L1.

Gecombineerd met diverse targetingmogelijkheden (bv. 

op gebied of interesse) zorgen wij ervoor dat uw banner 

zeker gezien wordt én u uw doelgroep bereikt.

1Limburg en L1.nl zijn sterke online platformen mede door 

het veelvuldig gebruik van video. Zo worden er op 1Limburg 

400.000 videoweergaven per maand gere aliseerd. Op L1.nl 

zijn dat er 180.000. Naast bannering bieden deze platformen 

dan ook zeer goede mogelijkheden voor het inzetten van 

prerolls en sponsored content.

 
L1 TV: groot bereik met beeld en geluid
2017 was een prima jaar voor L1 TV. Met een gemiddeld 

bereik van 250.000 kijkers per dag vormt L1 TV nog 

steeds een uniek medium voor adverteerders om een 

groot bereik op te bouwen. De combinatie van bewegend 

beeld en geluid is ideaal voor het overbrengen van een 

bepaalde sfeer en/of emotie. Ideaal dus voor imago-cam-

pagnes of het vergroten van uw naamsbekendheid.

De focus bij L1 TV ligt op nieuws, sport en evenementen. 

Naast de nieuwsuitzendingen zorgt AvondGasten voor 

achtergronden van het nieuws middels het principe van 

de drie D’s: Diepgang, Duiding en Debat. Het programma 

Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de 

mooiste verhalen: wat doen Limburgers en waarom doen 

zij dat? In de zomermaanden trekt het programma Tour 

de L1mbourg als een reizend circus door de provincie om 

live TV te maken rondom de Tour de France. Naast de 

reguliere programmering is L1 TV ook veelvuldig aanwezig 

bij grote evenementen, zoals bijvoor beeld het LVK en het 

OLS, én doen we live verslag van sportwedstrijden.

 
L1 Radio: profiteer van ons marktaandeel
Trots zijn wij op het marktaandeel van L1 Radio in Limburg. 

In 2017 was dit ruim 11% waarbij L1 Radio in de top-3 staat 

van meest beluisterde radiostations in Limburg. Met vooral 

nieuws, weer, verkeer en (Limburgse) muziek creëren we 

een uniek radiogeluid voor de Limburger. Daarbij is er ook 

ruimte voor entertainment en interac tie met de luisteraars. 

Op werkdagen brengen onze vaste radiopresentatoren 

het laatste nieuws, de status op de Limburgse wegen, 

de actuele weersvoorspellingen en fijne muziek. In de 

avonduren en in het weekend staat cultuur en sport meer 

centraal. Iets wat in Limburg zeker niet ontbreken mag! 

Voor u als adverteerder dus een mooi medium om snel en 

makkelijk een groot publiek te bereiken.

L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, 

betrouwbaar, breed toegankelijk en maatschappelijk relevant. Van belang en boeiend voor elk 

deel van Limburg, voor elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd.
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Medium Mogelijkheden

L1 TV

Commercial

Billboarding

Promercial

Programmasponsoring

Bedrijfsfilm

L1 Radio

Commercial

Billboarding

Promercial

Programmasponsoring

Radio-acties

L1 Online
Bannering responsive website

Prerolls

1Limburg Online

Bannering responsive website

Bannering app

Prerolls

Specials

Sponsored content

B2B
MKB L1mburg Prijs

Limburg Export Award  

Events
Mediapartner van evenementen 

met speciale (live-)uitzendingen  

Reclamemogelijkheden 



kijkers p/d

L1 TV  
L1 TV trekt dagelijks ongeveer 250.000 kijkers.

De cijfers hebben betrekking op het totaal bereik van L1 TV in 2017. 

* Bron: Motivaction (meting najaar 2017) 

   

 

L1 Radio
Met een marktaandeel van 11,1% staat L1 Radio in de top-3 van 

best beluisterde zenders in Limburg. Dagelijks stemmen gemiddeld 

129.000 personen af op L1 Radio. De cijfers hebben betrekking op 

het totaal bereik van L1 Radio in 2017.   
* Bron: Motivaction (meting najaar 2017)   

   

Ontvangst L1 Radio: 
• Ether: 95.3 FM Zuid-Limburg, 

 100.3 FM Midden- en Noord-Limburg

• Alle kabelnetten

• Streaming via L1.nl

• Interactieve TV KPN kanaal 891 

• Interactieve TV Ziggo kanaal 831 

• DAB+ kanaal 7A

Etherbereik L1 Radio:

Bereikpercentage  Bereik L1 TV in Limburg*

29% 51%

WeekDag

Marktaandeel Limburg  Bereik L1 Radio in Limburg*

Radio 2

13,7%

L1 Radio

13,2%

3FM

11,1%

Sky Radio

8,5%

Qmusic

7,6%

Ontvangst L1 TV: 
• Kabel

• Streaming via L1.nl

• Ziggo digitaal kanaal 30 

• UPC kanaal 713 

• Interactieve TV KPN kanaal 508 

• Canaal Digitaal (Familie-pakket) 

• DVB-T

• Digitenne

129.000
luisteraars p/d

250.000

Profiel naar leeftijd

3.000
10-19

4.500
20-34

10.000
35-49

37.500
50-64

71.000
65+

+

-

Eindhoven •

 • Hasselt

• Eindhoven

Nijmegen •

Venlo •

Roermond •
Weert •

Sittard •

 • Aken

 • Heerlen
 •Maastricht

• Luik

Profiel naar leeftijd

5.000
6-19

12.000
20-34

27.000
35-49

98.000
50-64

57.000
65+

Bereikcijfers 
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1Limburg Online
Het actuele nieuwsplatform 1Limburg is sinds 2017 volledig in handen van L1 en heeft 

1.400.000 gebruikers per maand. Deze gebruikers zorgen maandelijks voor 11,2 miljoen 

paginaweergaven op de website en in de app voor 22,1 miljoen schermweergaven. 

Het aantal sessies ligt voor zowel website als app rond de 5,3 miljoen. Cijfers zijn de 

gemiddelden over 2017.  

L1 Online
De website L1.nl is eind 2016 compleet vernieuwd en biedt vooral informatie en 

achtergronden over programma’s en items. Ook is video erg belangrijk, waarbij maandelijks 

180.000 videoweergaven worden gerealiseerd. L1.nl heeft gemiddeld 335.000 gebruikers per 

maand, die zorgen voor 750.000 sessies op maandbasis. De mobiele site van L1 zorgt voor 

115.000 sessies per maand. Cijfers zijn de gemiddelden over 2017. 

Events
L1 is betrokken bij veel evenementen op het gebied van sport, cultuur, kunst en muziek. 

Meestal als mediapartner, want veel van deze evenementen worden door L1 (live) 

uitgezonden op L1 TV, L1 Radio en/of online. L1 heeft speciale sponsorpakketten opgesteld 

rondom diverse evenementen waarbij u gegarandeerd bent van een groot bereik, zowel 

tijdens het evenement als in de aanloop daar naar toe. Evenementen worden altijd breed 

uitgedragen via alle platforms van L1.

22.100.000 
schermweergaven p/m

bezoekers
5.000+

Bereikcijfers 

www.L1reclame.nl
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750.000
sessies p/m
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Samen bereiken  
we meer

L1

Ambyerstraat Zuid 77 B, 6226 AW MAASTRICHT

Postbus 31, 6200 AA  MAASTRICHT

Tel 043 - 850 60 60

Fax 043 - 850 60 61

reclame@L1.nl

www.L1reclame.nl


