
Word een jaar lang supporter van de Limburgse sport op L1

L1 Sportpakket

Nu vanaf:

€ 12.000,-

Een jaar lang 

seizoenkaart-

houder van 

de Limburgse sport



Sport en L1 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dé sportzender van 
Limburg wordt bij L1 geen enkele tak van sport buitenspel gezet. Van 
amateurvoetbal tot de Venloop en van de Amstel Gold Race tot Jumping 
Indoor Maastricht, u kunt erbij zijn. Wij bieden u nu namelijk de kans om een 
jaar lang supporter te worden van alles wat sport is, maar dan ook echt alles. 
Grijp uw kans om één jaar lang zicht- en hoorbaar te zijn rondom de sport op 
L1 en bereik uw doelgroep daar waar zij te vinden is.

Bloed, zweet en tranen, L1 heeft het allemaal

Deel de passie en emotie met uw doelgroep!

Bannering
• 1Limburg sportsectie 

(1.1 miljoen impressies per jaar)
• 1Limburg artikelen met tag ‘sport’  

(15 miljoen impressies per jaar)
• L1.nl artikelen met tag ‘sport’ 
• Hele jaar L1.nl/amateurvoetbal

Pre-roll
• 1Limburg web & app (520.000 views)
• L1.nl (60.000 views)

Commercials
• Sport & Co - L1 Radio 

(10 miljoen luisteraars per jaar)
• Tour de L1mbourg - L1 TV 

(1,5 miljoen kijkers per jaar)

Billboarding
• Sport & Co - L1 Radio 

(10 miljoen luisteraars per jaar)
• Video’s amateurvoetbal 1Limburg
• Alle overige sportuitzendingen op L1 TV, 

L1 Radio en L1 Facebook.

Overig
• Partner LK Latje Trap (Bereik 4 miljoen 

personen via tv, radio & online)
• Viermaal 2 VIP-Kaarten voor beschik-

bare sportevenementen naar keuze

Sport

Seizoenkaart Sport in Limburg

1Limburg - sport

Méér dan 
16 miljoen 
impressies 

per jaar

L1 Radio - Sport & Co

Bijna 
10 miljoen 
luisteraars 

per jaar

L1 TV - T

Bijna 
1.5 miljoen 

kijkers 
per jaar

€ 20.000,-
Nu voor:

Tour de L1mbourg



Met vier BVO’s en talloze amateurverenigingen op alle niveaus is Limburg een 
uiterst rijke voetbalprovincie. Via radio, tv en online besteedt L1 dan ook erg 
veel aandacht aan deze tak van sport, een tak die uitstekende mogelijkheden 
biedt om uw boodschap te communiceren. Met de Seizoenkaart Limburgs 
Voetbal van L1 bent u zicht- en hoorbaar rondom alles wat met voetbal te 
maken heeft en is het communiceren van de juiste boodschap slechts een 
inkoppertje. Zet uzelf niet buitenspel en scoor nu uw seizoenkaart bij L1!

Bereik uw doelgroep midden in de emotie

Ben zicht- en hoorbaar rondom alles wat voetbal is!

Bannering
• 1Limburg sportsectie (1.1 miljoen im-

pressies per jaar)
• 1Limburg artikelen met tag ‘sport’  

(15 miljoen impressies per jaar)
• L1.nl artikelen met tag ‘sport’ 
• Hele jaar L1.nl/amateurvoetbal
• Housebanner ‘Steun het Limburgs  

Voetbal’ met logovermelding

Pre-roll
• 1Limburg web & app (520.000 views)
• L1.nl (60.000 views)

Billboarding
• Sport & Co - L1 Radio
• Video’s amateurvoetbal 1Limburg

Partner LK Latje Trap
• Bereik 4 miljoen personen via tv, radio & 

online

Overig
• Tweemaal 2 VIP-kaarten voor beschik-

bare wedstrijden Limburgse BVO’s

Sport

Seizoenkaart Limburgs voetbal

€ 12.000,-
Nu voor:



Wielrennen zit de Limburger in het bloed, dat valt alleen al te zien aan het 
aantal wiellerronden binnen onze provinciegrenzen. Via live verslagen van 
deze Limburgse ronden, het laatste nieuws en ons programma rondom de 
Tour de France, Tour de L1mbourg, biedt L1 u uiteraard de perfecte kans om 
met uw bedrijf zicht- en hoorbaar te zijn rondom de nummer 1 sport van
Limburg.Met de Seizoenkaart Wielrennen bent u geen eendagsvlieg, 
maar behoort u tot de kopgroep om uw communicatieboodschap onder 
de aandacht te brengen bij uw doelgroep. 

Met L1 demarreert u weg van uw concurrenten

Ben zicht- en hoorbaar rondom de #1 sport van Limburg

Bannering
• 1Limburg sportsectie (1.1 miljoen 
• impressies per jaar)
• 1Limburg artikelen met tag ‘sport’  

(15 miljoen impressies per jaar)
• L1.nl artikelen met tag ‘sport’ 
• Housebanner ‘Steun het Limburgs  

Wielrennen’ met logovermelding

Pre-roll
• 1Limburg web & app (520.000 views)
• L1.nl (60.000 views)

Commercials
• Tour de L1mbourg - L1 TV 

(1,5 miljoen kijkers per jaar)
• Alle wieleruitzendingen (o.a. Amstel Gold 

Race, Boel Ladies Tour, Binck Bank Tour, 
Volta Limburg Classic en meer...

Overig
• Tweemaal 2 VIP-kaarten voor 
• beschikbare wielerevenementen binnen  

assortiment L1

Sport

Seizoenkaart Wielrennen

€ 12.000,-
Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de Banners, TV-commercials en/of radiocommercials in
     - Tarieven benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Tarieven benoemde televisiespots zijn op basis van 20” spots
     -         Benoemde VIP-kaarten zijn beperkt beschikbaar en afname gebeurt  
 altijd in overleg met L1
     -  Benoemde cijfers bieden geen garantie voor eventuele resultaten en  
 vormen slechts een indicatie op basis van de cijfers uit 2018
     - Er is geen garantie dat benoemde programma’s doorgang vinden 
     - 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.

Sport

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.


