
Jong publiek, groot bereik 

Social Media - Facebook

Ga in

gesprek met

uw doelgroep

Nu vanaf:

€ 500,-



Met een potentieel bereik van bijna 220.000 personen bieden L1  & 1Limburg 
Facebook uw organisatie altijd de mogelijkheid om de juiste doelgroep te 
bereiken. Dankzij het algoritme van het platform zullen de berichten die wij 
voor u plaatsen te allen tijde getoond worden aan die personen die ook 
daadwerkelijk in uw boodschap en organisatie geïnteresseerd zijn. 

Vanaf €500,- kunt u al het gesprek aangaan met uw doelgroep via de 
advertentiemogelijkheden op L1 & 1Limburg Facebook. Daarmee bereikt u 
gemiddeld 50.000 personen per bericht!

Facebook L1 & 1Limburg

Continu in gesprek met uw doelgroep

Unieke mogelijkheden via L1 & 1Limburg Facebook

Vrouwen 62%  

Mannen   38%
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Facts & Stats L1 &
1Limburg Facebook
Profiteer van een... 

- Groeiend bereik van bijna 
  220.000 volgers

- Doelgroep met bijna 
  60% van de volgers onder de 
  44 jaar

- Doelgroep met een vrouw/man
   verhouding van 62% om 38%

- Gemiddeld bereik van 50.000 
  personen per commerciële post

- Gemiddelde CTR van 
  0.5% per commerciële post

- Platform met enorm veel 
  engagement en interactie 
 

Social



Om u te laten profiteren van ons unieke bereik via L1 & 1Limburg Facebook 
hebben we een diverse mix aan uitingen samengesteld, elk met eigen sterke 
punten en gericht op verschillende doelstellingen. Daarbij kunt u uw boodschap 
kracht bijzetten door meerdere commerciële Facebookuitingen in te zetten en 
zodoende te profiteren van de sterke punten van verschillende uitingen.

• Eén willekeurige commerciële 
uiting op L1 & 1Limburg 
Facebook

Eén losse uiting

Social

Link

Carrousel

Video Diashow

OverigCanvas

€ 500,-
Nu voor:

• Combinatie van drie  
willekeurige commerciële 
uitingen op L1 & 1Limburg 
Facebook

Combi pakket

€ 1.000,-
Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de Facebook posts op L1 & 1Limburg Facebook 
     -  Iedere post wordt zowel op L1 Facebook als 1Limburg Facebook 
                geplaatst.
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie
     - Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
     - Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 
 van toepassing

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

Meer informatie? 
Neem contact met ons op:

Jos Fonteijn
Regio Noord-Limburg
 Jos.fonteijn@l1.nl
 +31 (0)6 1028 5676

Roy Gulikers 
Regio Midden-Limburg
 Roy.gulikers@l1.nl
 +31 (0)6 5385 6056

Wim Buck
Regio Parkstad
 Wim.buck@l1.nl
 +31 (0)6 5394 1201

Ronald Nieuwkamp
Regio Maastricht-Heuvelland
 Ronald.nieuwkamp@l1.nl 
 +31 (0)6 2044 5606

Andere vragen of gevestigd in 
België en/of Duitsland?
Bel dan 043-8506060 of mail naar 
reclame@l1.nl. Wij zorgen dat u in 
contact komt met de juiste persoon.l

Social


