
Zicht- en hoorbaar zijn in de week voor vastelaovend?

‘t Vastelaoves-veurpret-pakket

Geniet  van 

de Vastelaoves 

voorpret bij L1

Nu voor:

€ 4.995,-



Vaar mee met onze vastelaovesvoorpret, van 23 februari tot en met 1 maart! 
U kunt als partner zicht- en hoorbaar zijn rondom de uitzendingen vanaf de L1 
vastelaovesboot. Tijdens de vaart van Noord naar Zuid Limburg bent u partner 
rondom de Top 1111 op L1 Radio (inclusief visual radio) én partner van het TV 
programma VastelaovendGaste dat semi-live op de boot wordt gemaakt. 

L1 vaart in 2019 de Vastelaovend in!

L1 gaat live vanaf De Brand Beer Boètegewoëne Boètezitting-boeët

Vastelaovend

Vastelaoves-veurpret-pakket

€ 4.995,-
Nu voor:

Voor het bedrag van €4.995,- krijgt u als partner 4 toegangsbewijzen om 
op dinsdag 26 februari 2019 een bezoek te brengen aan de BBBBZ-boot 
die dan aanmeert in de haven van Roermond. Daarbij woont u de uitzen-
ding live bij onder het genot van een hapje, een drankje en een feestje.

Billboarding Top 1111 - L1 Radio.
Minimaal 20 billboards per dag, 
op het hele uur t.w.v. €2.500,-

Billboard VastelaovendGaste - L1 TV. 
Minimaal 2 billboards per avond,
inclusief herhalingen t.w.v. €2.500,-

Commercials L1 TV of L1 Radio
11 spots L1 TV (20”) of L1 Radio (15”) 
t.w.v. €1.000,-

Toegangsbewijzen live-uitzending
Vier toegangsbewijzen voor het 
bezoek aan boord op 26 februari 
2019.

Aanvullend pakket

22 spots L1 TV (20”) 22 spots L1 Radio (15”)

€888,-
Nu voor:

€ 1.111,-
Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de TV-commercials en radiocommercials in
     - Tarieven van benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Tarieven van benoemde televisiespots zijn op basis van 20” spots
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie van een billboard
     -  Genoemde prijzen zijn exclusief productie van tv- en/of radiospots
     - Na afname pakket ontvang u spoedig een uitnodiging en meer 
      informatie m.b.t. de bijeenkomst op 26 februari
     - 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.

Vastelaovend

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.


