
Tijdens de vastelaovend ligt ons bereik 40% hoger dan normaal!

Vastelaovend-pakket 2020

Nu vanaf:

€ 3.333,-

Verbind u aan

de Limburgse 

vastelaovend bij L1



Begint de vastelaovend weer te kriebelen? Bij ons wel! De voorbereidingen 
voor het nieuwe vastelaovendseizoen bij L1 zijn weer in volle gang om meer 
dan 500.000 kijkers en luisteraars deze schitterende cultuur mee te geven. We 
bereiken in het seizoen 40% meer kijkers, luisteraars en volgers dan normaal. 

We zijn het komende seizoen uiteraard weer aanwezig bij de11devande11de, het 
LVK, de Boetezitting, verschillende optochten en nog veel meer. U ook?

Het totale L1-bereik ligt 40% hoger met vastelaovend

Vastelaovend, een uniek stukje Limburgse cultuur!

Van Mestreech tot de Mookerhei, L1 is erbij!

• De 11devande11de
• LVK
• Madammecour on Tour
• TVK Finale
• KVL Finale
• Radio Top 1111
• VastelaovendGaste
• Knoevelemint
• Brand Beer Boètegewoeëne 

Boetezitting
• Sjtasiefestasie
• Diverse optochten
• Groeëte Gulpener

Vastelaoves Finale
• Einzelgängeroptocht
• Halfvastenstoet

Vastelaovend

Wij zijn erbij. U ook?
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Profi teer nu van het unieke bereik met vastelaovend!

Vastelaovend

 Pakket Rood
• Billboards en promercials rondom drie

A evenementen: 11/11, LVK en BBBBZ
• Eén B evenement naar keuze
• 8 VIP kaarten per A evenement
• 44 spots L1 TV (“20) of 44 spots L1 Radio (“15)
• Bannering op L11Alaaf.nl van 11-11 tot 25-02

€ 11.111,-
Nu voor:

Pakket Geel
• Billboards en promercials rondom twee A 

evenementen: 11/11, LVK of BBBBZ
• 6 VIP kaarten per A evenement
• 33 spots L1 TV (“20) of 33 spots L1 Radio (“15)

€ 7.777,-
Nu voor:

Pakket Groen
• Billboards en promercials rondom één

A evenement: 11/11, LVK of BBBBZ.
• 4 VIP kaarten voor één A evenement
• 11 spots L1 TV (“20) of 11 spots L1 Radio (“15) € 3.333,-

Nu voor:

• De 11devande11de
• LVK
• Brand Beer Boètegewoeëne 

Boetezitting

A evenementen

• Madammecour on Tour
• TVK Finale
• KVL Finale
• Sjtasiefestasie
• Grote optocht
• Groeëte Gulpener

Vastelaoves Finale
• Einzelgängeroptocht
• Halfvastenstoet

B evenementen



Naast de pakketten kunt u ook aanhaken bij verschillende evenementen die L1 
uitzendt. Met dit Pick & Mix systeem creëert L1 een echte vastelaovend grabbelton, 
waarbij u uw optimale mix kunt samenstellen. Of u nu graag in de reclame-
blokken rondom de 11devande11de of het LVK zicht- en/of hoorbaar wilt zijn, als 
bannerpartner op L11alaaf.nl wilt staan of een grote optocht of de Sjtasiefestatie in 
Roermond wilt billboarden. Er is vanalles mogelijk bij L1!

Benut de vastelaoves confettimix bij L1

Confettimix bij L1, stel je eigen pakket samen!

Vastelaovend

Billboard B evenementen

L1 TV & Radio spots

• 11 spots L1 TV (“20)
• 11 spots L1 Radio (“15)

€ 555,-
€ 444,-

€500,-

L11 Alaaf website & Facebook

• Bannering vanaf 50.000 views
• Pre-roll vanaf 10.000 views
• Facebook advertising vanaf

€ 250,-
€ 250,-

• ‘Dit programma is mede mogelijk
gemaakt door...’

• Voorafgaand en na afl oop van de (live)
uitzending. Ook bij herhalingen en online.

• Billboard ook mogelijk incl. promercial
(aankondiging van de (live) uitzending in 
de dagen voorafgaand.)

Billboard

€ 1.100,-

Billboard en 
promercial

€ 2.200,-

€ 500,-



Vaar mee met onze vastelaovesvoorpret, in de week voorafgaand aan de 
vastelaovend! U kunt als partner zicht- en hoorbaar zijn rondom de uitzendingen 
vanaf de L1 vastelaovesboot. Tijdens de vaart over de Maas bent u partner 
rondom de Top 1111 op L1 Radio (inclusief visual radio) én partner van het TV-
programma VastelaovendGaste dat semi-live op de boot wordt gemaakt. 

L1 vaart ook in 2020 de vastelaovend in!

L1 gaat live vanaf De Brand Beer Boètegewoëne Boètezitting-boeët

Vastelaovend

Vastelaoves-veurpret-pakket

€ 4.995,-
Nu voor:

Voor het bedrag van € 4.995,- krijgt u als partner toegangsbewijzen om 
een bezoek te brengen aan de BBBBZ-boot. Daarbij woont u de uitzen-
ding live bij onder het genot van een hapje, een drankje en een feestje.

Billboarding Top 1111 - L1 Radio.
Minimaal 20 billboards per dag, 
op het hele uur.

Billboard VastelaovendGaste - L1 TV. 
Voorafgaand en na afl oop van de 
uitzendingen. Ook bij herhalingen en 
online.

Commercials L1 TV of L1 Radio
11 spots L1 TV (20”) of L1 Radio (15”) 

Toegangsbewijzen live-uitzending
Toegangsbewijzen voor het bezoek 
aan boord.



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de billboards, promercials, TV/Radio spots, banners (web & app) 
 en Facebook posts in
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie van een billboard,
 promercial en Facebook post
     - Genoemde prijzen zijn exclusief productie van een banner, pre-roll en  
 TV/Radio spots
     - Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
     - De VIP kaarten voor evenementen zijn alleen onderdeel van de
 pakketten, niet van de confettimix
     - Alle mogelijke combinaties binnen dit aanbod zijn te bespreken, altijd  
 in overleg met uw media-adviseur 
     - Aanleverdeadline: uiterlijk 3 weken voorafgaand aan evenement
     - 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.

Vastelaovend

Meer informatie? 
Neem contact met ons op:

Jos Fonteijn
Regio Noord-Limburg
 Jos.fonteijn@l1.nl
 +31 (0)43 850 6060

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.


