
Profiteer deze zomer van alle Limburgse thuisblijvers! 

Zomerpakket 2020

Nu vanaf:

€ 995,-

Profiteer van 

de Limburgse 

zomer bij L1



Deze zomer gaat L1 op zoek naar de verschillende, mooie plekjes in onze 
provincie: van dorp tot stad en van dialect tot aan traditie. Alles komt aan bod 
in onze programmering via radio, tv of online! En natuurlijk willen we Limburg 
ook laten weten welke unieke bedrijven in onze provincie gevestigd zijn. 
Daarom bieden we hoge kortingen op onze advertentietarieven. Laat zien hoe 
uniek uw bedrijf is en adverteer deze zomer via onze multimediale kanalen van 
L1 of 1Limburg! Vertel het aan de Limburgers en bereik de hele provincie.
Profiteert u ook van onze interessante zomerkorting?

Bereik uw klanten vanuit alle kanten

Deze zomer genieten we van Limburg

Welk verhaal heeft uw bedrijf deze zomer te vertellen?

Crossmediaal

L1 TV

Dagbereik

252.000
personen

L1 Radio

Dagbereik

135.000
personen

Maandbereik

2.037.000
gebruikers

Dagbereik

234.000
gebruikers

1Limburg web & app

Bronnen: NLO/Gfk, SKO/Gfk, Motivaction, Google Analytics (jan-jun 2020)

• 400.000 views bannering

Online 1Limburg

€ 995,-
Nu voor:

L1 Radio
• 60 spots op L1 Radio (“15)

€ 1.650,-
Nu voor:

L1 TV

• 100 spots op L1 TV (“20)

€ 2.150,-
Nu voor:



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de banners, TV-commercials en radiocommercials 
     -  Benoemde banners zijn op basis van 2/3 app en 1/3 web
     - Tarieven benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Tarieven benoemde TV-commercials zijn op basis van 20” spots
     - Genoemde prijzen zijn exclusief 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.

Crossmediaal

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 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.


