
Van Maastricht tot Molenhoek, u kunt overal zichtbaar zijn

Lokale bannering

Nu vanaf:

€ 300,-

Bereik uw 

doelgroep 

binnen een 

specifieke regio



Heeft u behoefte aan display advertising, maar is uw doelgroep gebonden 
aan een specifieke regio? Dan heeft L1 via online platform 1Limburg dé 
oplossing voor uw organisatie. Wij kunnen er namelijk voor zorgen dat uw 
banners enkel zichtbaar zijn op speciaal geselecteerde locaties. Geotargeting 
kan plaatsvinden op regio-, gemeente-, stads of dorpsniveau. Denk bijvoor-
beeld aan de regio Maastricht-Heuvelland of de stad Roermond. Zo weet u 
zeker dat uw banners altijd  door de juiste personen worden gezien en dat uw 
boodschap effectief wordt gecommuniceerd. 

Bereik uw doelgroep in de relevante regio’s

Van stad tot dorp en van regio tot postcode, het kan bij L1

• 1 à 2 weken 
• 1Limburg web & app
• Medium Rectangle (300x250)
• 50.000 views

1Limburg online

Lokale bannering

€ 300,-
Nu voor:

110.000
Dagelijkse 
gebruikers

10.5 miljoen
Maandelijkse 

paginaweergaven

23 miljoen
Maandelijkse 

paginaweergaven

70.000
Dagelijkse 
gebruikers

1Limburg web 1Limburg app

• 1 à 2 weken 
• 1Limburg web & app
• Medium Rectangle (300x250)
• 100.000 views

€ 500,-
Nu voor:

• 1 à 2 weken 
• 1Limburg web & app
• Medium Rectangle (300x250)
• 250.000 views

€ 1.000,-
Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de banners in
     -  Benoemde banners zijn op basis van 2/3 app en 1/3 web
     - Genoemde prijzen 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.

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.


