
Wij staan altijd voor u klaar, juist nu!

Samen verder, één L1mburg!

Nu vanaf:

€ 950,-

Bereik uw 

doelgroep ook

in moeilijke tijden 



Met z’n allen zijn we in een bizarre situatie terechtgekomen. Het zijn vreemde 
tijden met veel onzekerheden. Dit raakt iedereen, persoonlijk en/of zakelijk.
Maar laten we ons focussen op datgene wat er binnen uw business nog wel
gebeurt. Heeft u er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om:

• Juist nu uw webshop onder de aandacht te brengen?
• Uw specifieke openingstijden te communiceren met uw doelgroep?
• Uw (potentiële) klant te laten weten wat u juist nu anders doet?

Ons bereik ligt in deze tijden 35% hoger dan normaal! 

Samen verder, één L1mburg!

Dit raakt iedereen, persoonlijk en/of zakelijk!

Crossmediaal

L1 TV

L1 Radio

Online
• Bannering 1Limburg web & app  

400.000 views
• Inclusief productie bannerset

• 60 spots (“15) L1 Radio
• Inclusief productie radiocommercial

• 100 spots (“20) L1 TV
• Inclusief productie tv-commercial

Voor:
€ 950,-

Van 
€2.400,-

Voor:
€ 1.645,-

Van 
€5.800,-

Voor:
€ 3.150,-

Van 
€10.475,-

L1 TV

Dagbereik
365.000
personen

L1 Radio

Dagbereik
180.000
personen

Gebruikers per dag
287.000 personen

Gebruikers per maand
8,6 miljoen personen

1Limburg

Bron: NLO/GfK 2019 + Motivaction



Crossmediaal

Meer informatie? 
Neem contact met ons op:

Jos Fonteijn
Regio Noord-Limburg
 Jos.fonteijn@l1.nl
 +31 (0)43 - 850 60 60

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.

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
     - Genoemde prijzen zijn inclusief productie
     - Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
     - Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 
 van toepassing
     - Deze actie is van toepassing tot en met 15 juli 2020
     -  Afgenomen pakketten binnen deze aanbieding dienen uiterlijk vóór
     - 30 augustus 2020 te worden ingezet

NB: elke afwijking op bovengenoemde voorwaarden valt buiten deze actie 
en zal, na overleg, worden doorberekend.


