
Zicht- en hoorbaar zijn rondom de dag voor alle klusjes in Limburg?

Nationale dag van de Bouw

Nu vanaf:

€ 995,-

Sla de 

spijker op 

z’n kop met 

dit aanbod op maat



Rondom de Nationale dag van de Bouw op 15 juni is L1 de hele week (11 t/m 
17 juni) in de ban van klusjes, van klein tot groot. En u kunt daarop inspelen. L1 
heeft namelijk een uniek aanbod samengesteld om uw campagne op het mo-
ment dat het voor u relevant is via TV, Radio en/of online onder de aandacht te 
brengen. Sla uzelf niet op de vingers en profiteer van dit voordelige aanbod van 
L1, speciaal op maat voor uw specifieke communicatieboodschap.

Wij zorgen er voor dat u de spijker op z’n kop slaat zodat uw doelgroep u weet 
te vinden voor al haar klusjes. Eén week lang krijgt u de kans om uw unieke 
aanbod onder de aandacht te brengen bij iedere Limburgse klusser.

Sla de spijker op z’n kop met het aanbod van L1

Een uniek aanbod, op maat voor u!

Crossmediaal

• Bannering 1Limburg web & app  
50.000 views

• Gezamenlijke banner partners 
‘Nationale dag van de Bouw’

• 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

230.000
personen

L1 TV

Weekbereik

419.000
personen

L1 Radio

Gebruikers per dag
70.000

Gebruikers per dag
110.000

Gebruikers 1Limburg
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Actievoorwaarden
     -  L1 plant de Banners, TV-commercials en/of 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.


