
Zicht- en hoorbaar zijn rondom de meest uitgeruste dag van het jaar?

Internationale dag van de Slaap

Nu vanaf:

€ 995,-

Slapend rijk

worden met dit 

aanbod op maat?



Op 15 maart 2019 is het weer zo ver. Dan zijn we bij L1 in de ban van de 
Internationale dag van de Slaap, de dag waarop slaap en het belang van een 
goede nachtrust centraal staat. En u profiteert daar van mee. L1 heeft dit jaar 
een uniek aanbod samengesteld om uw communicatieboodschap op het 
moment dat het voor u relevant is via TV, Radio en/of online te verspreiden. 

Terwijl u met een gerust hart uw bed opzoekt, zorgen wij ervoor dat uw 
doelgroep niets mist van wat u te bieden heeft. Een hele week lang! Hier 
hoeft u toch geen nachtje over te slapen?

Zorgeloos slapen met het aanbod van L1

Een uniek aanbod, op maat voor u!

Crossmediaal

• Bannering 1Limburg web & app  
50.000 views

• Gezamenlijke ‘housebanner’ partners 
‘Internationale dag van de Slaap’

• Eén social media post naar keuze
• Eén dag webvertorial 2

Online pakket

€ 995,-
Nu voor:

• Volledige inhoud online pakket
• 20 spots (“15) L1 Radio

Radio + online pakket

€ 1.495,-
Nu voor:

• Volledige inhoud online + radio pakket
• 20 spots (“20) L1 TV

TV, Radio + online pakket

€ 1.995,-
Nu voor:

Bereik uw klanten vanuit alle kanten

Weekbereik
27%

L1 TV

Weekbereik
49%

L1 Radio

Gebruikers per dag
70.000

Gebruikers per dag
110.000

Gebruikers 1Limburg

Bron: Motivaction onderzoek, najaar 2018, meting 12



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de Banners, TV-commercials en radiocommercials in 
     -  Benoemde banners zijn op basis van 2/3 app en 1/3 web verdeling
     - Tarieven benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Tarieven benoemde televisiespots zijn op basis van 20” spots
     - Genoemde prijzen zijn exclusief 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.

Crossmediaal

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.


