
Investeer dit najaar in de toekomst met L1!

Najaarspakket 2020

Nu vanaf:

€ 1.095,-

Sluit dit jaar 

positief af

met L1



Met L1 bereikt u dit najaar uw doelgroep op het moment dat het loont! Wij zet-
ten de laatste maanden van het jaar namelijk in op een positief einde van 2020, 
met hoge kortingen voor u. Met de koude winter en knusse feestdagen voor de 
boeg blikken we terug op dit bewogen jaar, maar kijken we ook vooral vooruit 
naar 2021. Terwijl u straks gezellig tijd vrij maakt voor uw familie en vrienden, 
zorgt L1 ervoor dat u ook op zakelijk gebied een goede start maakt richting de 
toekomst! Met welk verhaal kijkt u vooruit naar 2021?

Bereik uw klanten vanuit alle kanten

Dit najaar sluiten we 2020 positief af

Bereik uw klanten ook dit najaar voordelig met L1

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
• Inclusief productie

Online 1Limburg

L1 Radio
• 60 spots op L1 Radio (15”)
• Inclusief productie

L1 TV

• 100 spots op L1 TV (20”)
• Inclusief productie

Voor:
€1.095,-

Van 
€2.500,-

Voor:
€1.945,-

Van 
€5.695,-

Voor:
€3.590,-

Van 
€10.170,-



Actievoorwaarden
     -  L1 plant de banners, TV-commercials en radiocommercials 
     - Tarieven benoemde radiospots zijn op basis van 15” spots
     - Tarieven benoemde TV-commercials 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

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

Crossmediaal

Meer informatie? 
Neem contact met ons op:

Rob Goossens
Regio Noord-Limburg
 Rob.goossens@l1.nl
 +31 (0)6 1846 7383

Roy Gulikers 
Regio Midden-Limburg
 Roy.gulikers@l1.nl
 +31 (0)6 5385 6056

Wim Buck
Regio Parkstad en Duitsland
 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? Bel 043-8506060 of mail naar 
reclame@l1.nl. Wij zorgen dat u in 
contact komt met de juiste persoon.


