
Speciale posities, op maat voor u!

Web- en appvertorial
Wat is

uw verhaal?

Vertel het 

aan Limburg!

Nu vanaf:

€ 300,-



Storytelling is een zeer interessante vorm van marketing. Daarom gaan we samen met 
u op zoek naar het verhaal achter uw organisatie. Dat verhaal zetten we vervolgens 
weg via unieke commerciële posities op 1Limburg web & app, een platform met een 
jonge doelgroep en ruim 36 miljoen paginaweergaven per maand. Met onze web- en 
appvertorial profi teert u dan ook van het beste dat 1Limburg te bieden heeft. 

Het resultaat mag er zijn, want met gemiddeld ruim 3.000 kliks per dag leveren deze 
posities unieke resultaten op. En dat voor een zeer voordelige prijs!

Een speciaal aanbod met uniek resultaat

Het is uw verhaal dat telt!

Vertel uw verhaal via 1Limburg web & app

• Combinatie tussen web en app
• Gemiddeld 3.000 kliks per dag
• Beschikbaar van maandag 

t/m woensdag of van donder-
dag t/m zondag

Webvertorial 2

• Extra ruimte voor uw verhaal
• Verschijnt onderaan de 

homepage én onder elk 
nieuwsbericht

• Gemiddeld 200 kliks per dag
• Beschikbaar van maandag 

t/m woensdag of van don-
derdag t/m zondag

App + webvertorial 1

Webvertorial 1 Webvertorial 2 Appvertorial

€ 1.500,-
Nu voor:

€300,-
Nu voor:

1Limburg online



Actievoorwaarden
     -  L1 produceert de uitingen en denkt mee over het inhoudelijke concept
     - L1 heeft de eindbeslissing over de inhoud van de uitingen 
     - 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 wordt, na overleg, doorberekend.

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 en
 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.l

1Limburg online


