
Bereik (amateur)voetballend Limburg

LK Latje Trap 2019

Wordt 

partner van dit 

unieke evenement

Nu voor maar:

€ 5.000,- Limburgs Kampioenschap

Latje Trap



In 2018 sloegen L1 en producent Moonen Movies de handen ineen om het 
allereerste Limburgs Kampioenschap Latje Trap te organiseren. Via vier 
voorronden verspreid door de provincie wisten uiteindelijk 20 finalisten zich 
te plaatsen voor de finale in het Parkstad Limburg Stadion. Het evenement 
kreeg provinciaal en landelijk enorm veel aandacht via onder andere radio, 
televisie en social media. De potentie voor een mooi evenement werd in 
2018 gelegd, in 2019 gaat het LK Latje Trap dit verder uitbouwen. Met u?

LK Latje Trap in 2018

Voetbalminnend Limburg binnen handbereik

Goed begin in 2018, sterk vervolg in 2019!

• Billboarding rondom alle  
samenvattingen t.w.v. €2.250,- 

• Bannering L1.nl/latjetrap + 
400.000 views 1Limburg web & 
app t.w.v. €2.000,- 

• 3x commerciële social media 
post L1 & 1Limburg Facebook 
t.w.v. 750,- 

• 50.000 views pre-rolls  
L1.nl + 1Limburg web & app 

• t.w.v. €1.000,- 

• Zichtbaarheid als partner op alle 
promotiematerialen op radio, tv & 
online t.w.v. 3.000,- 

• Zichtbaar als partner op locatie 
bij de voorronden en finaleronde 
t.w.v. €1.000,- 

• Mogelijkheid tot beschikbaar 
stellen van prijzen

Sport

Partner LK Latje Trap 2019

€ 5000,-
Nu voor:

26 jaar

Gemiddelde leeftijd

4 miljoen
personen

Totaal bereik

800.000
personen

Social Media bereik



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de banners, commercials en social media posts in.
     -  Benoemde banners op 1Limburg zijn op basis van 2/3 app en 1/3 web
     - Benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Benoemde televisiespots zijn op basis van 20” spots
     - Genoemde banners en social media posts 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 zal, na overleg, worden doorberekend.

Sport

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 043-8506060 of mail naar 
reclame@l1.nl. Wij zorgen dat u in 
contact komt met de juiste persoon.


