
Vastelaovend

Word nu partner van L11 Alaaf!
Verbind u aan de Limburgse Vastelaovend

Veer spraeke ós mit Vastelaovend
Met dit motto gaat L1 dit jaar de Vastelaovend 
in. We gaan graag het gesprek aan met al onze 
volgers. En dat zijn we dan ook echt van plan!

Natuurlijk willen we ook vooral u aan het woord 
laten. Daarom biedt L1 ook dit vastelaoves-
seizoen weer verschillende mogelijkheden om 
via TV, Radio en online zichtbaar te zijn. 

Vastelaovend bij L1

Van Mestreech tot Gullepe
Van de aftrap op 11-11 in Mestreech tot de 
finale op 05-03 in Gullepe, u kunt er bij zijn. 
Word nu partner van L11 Alaaf en ontvang 
o.a. VIP-kaarten voor evenementen als De 
11devande11de, het Groot Limburgse Buut-
tekampioenschap, de LVK Finale, de Brand 
Beer Boètegewoëne Boetezitting en/of
de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale. 
U bent er toch ook bij?

Veer spraeke ós mit Vastelaovend!

De 
11devande11de LVK Finale
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Vastelaoves Finale

Evenementen* 
* Maximaal 3 evenementen

• VIP-Kaarten
• Billboards L1 TV & L1 Radio

• Promercial L1 TV & L1 Radio

Online
• Bannering op L11alaaf.nl

• In de periode van 11-11 tot en met 05-03

Social Media
• Drie commerciële posts op L11 Alaaf Facebook

Pakketprijs: €11.111,-

Sjtasiefestasie



Vastelaovend

Een vastelaovend steek vol
Naast ‘Partner van L11 Alaaf’ kunt u ook aan-
haken bij verschillende evenementen die L1 
uitzendt. Met dit Pick & Mix systeem creëert 
L1 een echte vastelaovend grabbelton, waarbij 
u uw optimale mix kunt samenstellen. Of u nu 
graag bij de LVK finale zichtbaar wilt zijn of op 
L11alaaf.nl, alle combinaties zijn mogelijk.

Confetti-mix bij L1 Benut de Vastelaoves 
Confetti-mix
Evenementen

Promercial
Aankondiging van de (live)uitzending rondom:
• De 11devande11e
• Groot Limburgse Buuttekampioenschappen
• LVK Finale (+ halve finale)
• Brand Beer Boètegewoëne Boetezitting
• Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale
• Sjtasiefestasie 

Billboard
• ‘Dit programma wordt mede mogelijk  

gemaakt door:’
• Voorafgaand en na afloop van (Live)uitzending

*Met uitzondering van billboarding: LVK & TOP 1111

L1 TV & Radio
• 11 spots (20”) L1 TV

• 11 spots (15”) L1 Radio

€555,-

€444,-

L11 Alaaf website & Facebook
• Bannering vanaf 

• Pre-roll vanaf

• Facebook advertising vanaf

€250,-

€300,-

€25,-

Prijs billboard per evenement: 
€1.100,-*

Prijs promercial per evenement: 
€1.100,-

Wij zijn er bij, u ook?
De 11devande11de
LVK finale (+halve finales)
Groot Limburgse Buuttekampioenschappen
Medammecour on Tour
TVK Finale
KVL Finale
Radio TOP 1111
Vastelaovend 11 daagse
Knoevelemint
Brand Beer Boètegewoeëne Boetezitting
Sjtasiefestasie
Diverse optochten
Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale
Lichtstoet Schinveld
Halfvastenstoet

Cijfers & statistieken L11 Alaaf
Algemeen
Het L1-bereik ligt 30% hoger met Vastelaovend

Website
235.000 bezoekers L11alaaf.nl
Jaarlijkse groeibezoekers +47% 

Facebook
43.000 volgers 
2,5 mil. videoweergaven 

TV & Radio
310.000 kijkers/luisteraars per dag
55 min. kijk-/luistertijd per evenement



Vastelaovend

Actievoorwaarden
     -  L1 plant de TV-commercials, banners (web & app) en Facebook-uitingen in
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie van een banner, billboard, promercial,   
 Facebook post     
     - Genoemde prijzen zijn exclusief productie van de commercials
     - Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
     - Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 van toepassing
     - De kaarten voor evenementen afkomstig uit het Confetti-mix pakket betreffen  
                géén VIP kaarten
     - Partners L11 Alaaf ontvangen een uitnodiging voor een speciaal evenement
     - Wilt u als partner van L11 Alaaf meer evenementen bijwonen, dan dient u deze via  
 het Confetti-mix pakket af te nemen
     -  Aanleverdeadline: uiterlijk 3 weken voorafgaand aan evenement

NB: elke afwijking op bovengenoemde voorwaarden valt buiten deze actie en zal, na 
overleg, worden doorberekend.


