
Verbind u aan dit unieke stukje Limburgse vastelaoves cultuur!

Einzelgängeroptocht Geijsteren

Nu voor maar:

€ 1.500,-

Verbind u aan 

dé afsluiter van het

 vastelaovesseizoen



Ieder jaar met halfvasten vindt de Einzelgängeroptocht plaats en in 2019 is dat 
op zondag 31 maart. Dit jaar mogen de maximaal 111 einzelgängers, 
eenlingen en faatse door de straten van het pittoreske Geijsteren trekken. 
Sinds de eerste editie in 2015 zendt L1 de Einzelgängeroptocht live uit op L1 
TV en ook dit jaar is dat niet anders. 

Vanaf 14.00 uur gaat L1 live en wordt de optocht van start tot finish uitge-
zonden om deze vervolgens om 22.00 uur nog eens samengevat te herhalen. 
L1 biedt u de mogelijkheid om rond deze feestelijke uitzending te adverteren.

Een uniek Limburgs evenement

Einzelgängeroptocht Geijsteren, live op L1 TV

• Billboardpartner van de  
uitzending

       “Dit programma is mede mogelijk 
        gemaakt door...”
      
• Promercials voorafgaand aan de 

uitzending 

Een promercial is een promo voorgaand aan de 
live uitzending die in de commercialblokken wordt 
uitgezonden.

• De promercial wordt 66 keer op  
L1 Radio en L1 TV uitgezonden, 
11 dagen voorafgaand aan de 
uitzending 

• Inclusief productie! 

• Dagelijks 240.000 kijkers L1 TV 

Vastelaovend

Einzelgänger-pakket

€ 1.500,-

Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de promercials en billboards in
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie van billboard en promercial
     - Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
     - Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 
 van toepassing
     -         Aanleverdeadline: uiterlijk 3 weken voorafgaand aan evenement 

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.


