
Zichtbaar zijn rondom de schattigste actie van Limburg?

Babyfoto-actie 2019

Bereik een

zeer specifieke

doelgroep 

Nu voor maar:

€ 2.000,-



Ook in 2019 gaat L1 via de kanalen van 1Limburg op zoek naar de allerleukste 
babyfoto van Limburg. Van 15 april tot en met 27 mei kunnen trotse papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s de leukste foto van hun (klein)kind insturen waarna er 
gestemd kan worden. Deze actie biedt jaarlijks een platform speciaal op maat 
voor u om een enorm bereik te genereren bij een uiterst specifieke doelgroep. 
Nergens anders bereikt u namelijk zo veel vrouwen tussen de 25 en 40 jaar. 
Maar vergeet ook zeker de opa’s en oma’s niet die maar wat trots zijn!

Babyfoto-actie in 2018

Haak aan bij een unieke doelgroep

Babyfoto-actie bij L1/1Limburg

• Bannering gedurende volledige  
actieperiode 

• Gezamenlijke ‘housebanners’ binnen 
het thema ‘babyfoto-actie’ 

• Gezamenlijke webvertorial 2  
gedurende volledige actieperiode 

• Tweemaal een redactionele foto-
galerij op 1Limburg Facebook incl. 
gezamenlijke commerciële positie 

• Gezamenlijke uiting binnen de  
babyfoto-actie nieuwsbrief die  
meermaals wordt uitgestuurd 

• Mogelijkheid tot aanbieden van  
verschillende prijzen 

1Limburg online

Babyfoto-actie pakket

€ 2.000,-
Nu voor:

Doelgroep Bereik Engagement

pagina-
weergaven

per dag

10.000
ingezonden 

babyfoto’s

700
Meer dan

tussen 25 en 
40 jaar

Vrouwen



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de Banners, Facebook-posts nieuwsbrieven en webvertorial 2 
     -  Benoemde banners zijn op basis van 2/3 app en 1/3 web
     - Genoemde prijzen zijn exclusief productie eigen banners
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie gezamenlijke uitingen
     - 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.

1Limburg online

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.


