
Zicht- en hoorbaar zijn rondom deze eeuwenoude oer-Limburgse traditie?

OLS 2019

Nu vanaf:

€ 1.500,-

U schiet 

met scherp met 

dit unieke aanbod 



Ieder jaar doet L1 live uitgebreid verslag van één van de meest oer-Limburgse
evenementen, het Oud Limburgs Schuttersfeest. Met meer dan 10.000 bezoekers per 
jaar mag het OLS met recht een van de grootste typisch Limburgse evenementen 
worden genoemd. Dit jaar vindt de strijd om d’n Um plaats op 7 juli en 13 juli. Via L1 
Radio doen we live verslag van het schietgeweld, terwijl we de traditionele optocht 
live volgen via L1 TV.  Alleen al op TV hebben we tijdens het OLS 300.000 kijkers per 
dag, waarmee dit ieder jaar tot een van de best bekeken programma’s behoort.

Verbind u nu aan het Oud Limburgs Schuttersfeest met haar schutterswei en tradi-
tionele optocht en bereik een grote groep oer-Limburgs publiek. Met het unieke aan-
bod van L1 schiet u niet met hagel, maar heeft u de eerste voltreffer al te pakken. 

Schiet met scherp met het aanbod van L1

Een uniek aanbod rondom een uniek oer-Limburgs evenement!

Crossmediaal

• Billboarding L1 Radio live-uitzending  
7 juli 14.00 uur - 21.00 uur + herhalingen 

• Billboarding L1 Radio live-uitzending  
13 juli 10.00 uur - einde wedstrijd 

• + herhalingen 

• Billboarding L1 TV live-uitzending  
optocht 7 juli 13.30 uur - 17.26 uur 

• + herhalingen 

• Billboarding L1 TV live-uitzending  
Kinjer OLS 25 juni 10.00 uur + herhalingen 

• Promercials: 10 dagen voorafgaand, 6x 
per dag op zowel L1 Radio als L1 TV

OLS pakket - Basis

€ 1.500,-
Nu voor:

Oud Limburgs Schuttersfeest bij L1
L1 TV - OLS

Kijkers per dag
300.000

Bezoekers

Bezoekers OLS
10.000
personen

Schutterijen

Deelnemende
schutterijen

144

Weekbereik
27%

L1 Radio

• Volledige aanbod OLS Pakket - Basis 

• 12 spots L1 Radio 

• 12 spots L1 TV 

OLS pakket - Extra

€ 1.995,-

Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de tv-commercials en/of radiocommercials in  
     - De radio of tv spots worden ingezet rondom de OLS uitzendingen
     - Tarieven benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Tarieven benoemde televisiespots zijn op basis van 20” spots
     - Inclusief productie promercial en billboard
     - 
     - Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
     - Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 
 van toepassing 
     - Deadline bovenstaand aanbod is 20 juni 2019
 

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.


