
Heel Limburg binnen handbereik



2 L1mburg Centraal

L1 heeft de maatschappelijke taak om ervoor te zorgen dat de 
kenmerkende Limburgse identiteit behouden blijft. Het bewaakt 
de traditionele culturele activiteiten in de provincie en mag dan 
ook met recht de cultuurdrager van Limburg worden genoemd. 
Vanzelfsprekend zendt L1 dan ook heel veel Limburgse 
evenementen rechtstreeks uit op tv en / of radio. 

1Limburg is dé nieuwssite van L1 en heeft dagelijks een ontzettend 
hoog aantal bezoeken op website en app. Het medium is snel, 
actueel en bericht over nieuws, sport, weer en verkeer. In korte tijd 
heeft 1Limburg zich ontpopt tot het informatiemedium dat niet 
meer weg te denken is uit het Limburgse nieuwslandschap.

L1 en 1Limburg zijn van belang en boeiend voor elk deel van 
Limburg, voor elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is 
geïnteresseerd. L1 is tenslotte van én voor de Limburgers. En dat al 
sinds 1945.
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199919971945 201720142000

Op kerstavond 1945 was 
de eerste uitzending 
van de Regionale 
Omroep Zuid (ROZ) 
een feit. Via ‘Radio 
Baek’ was de ROZ 
vanaf dat moment 
dagelijks te horen.

In september 1997 
startte Omroep 
Limburg ook met 
televisie. Aangezien er 
al een andere 
commerciële 
televisiezender (TV8) 
in Limburg in de lucht 
was, besloot de 
provincie dat beide 
omroepen op 
éénzelfde kanaal 
moesten uitzenden 
gescheiden door een 
half uur “zwart” op tv. 

Vanwege dreigende 
programma- 
overlap e.d. ontstond 
een onwerkbare 
situatie. Dit leidde 
in 1999 tot een 
intensieve samen- 
werking tussen beide 
stations. Vanaf 29 juni 
1999 worden de tv- 
en radio-uitzendingen 
gezamenlijk gemaakt  
onder de nieuwe naam 
L1.
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Een stukje geschiedenis

199919971945 201720142000

De eerste internetsite 
van L1 is in het jaar 
2000 een feit. Bij de 
start hiervan bestond 
de website vooral uit 
pagina’s met basale 
informatie over de 
omroep. Het duurde 
echter niet lang 
voordat L1.nl werd 
uitgebreid met actuele 
berichten over nieuws, 
sport, weer en verkeer.

In samenwerking met 
de Limburgse 
Dagbladen startte L1 in 
september 2014 met 
het online kanaal 
1Limburg. In no-time 
groeide 1Limburg uit 
tot het meest actuele 
en snelst groeiende 
online medium van 
Limburg. Het kanaal 
verzorgt nieuws, sport, 
weer en verkeer voor 
Limburg.

Sinds 2017 is 1Limburg 
volledig in handen 
van L1. 
Vanzelfsprekend is ook 
L1.nl nog steeds 
in de lucht. Op deze 
site zijn vooral 
achtergronden over 
programma’s en 
andere belangrijke 
informatie over de 
zender te vinden.

Al 75 jaar het gezicht en geluid 
van Limburg!
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6 Óngerwaeg

Met L1 TV profiteert u van de ideale combinatie tussen bewegend 
beeld en geluid. Met een bereik van meer dan een kwart miljoen 
kijkers per dag is L1 een uniek platform voor adverteerders om imago 
op te bouwen of naamsbekendheid te vergroten.

L1 biedt een uitgebreid pakket aan mogelijkheden. U kunt uw 
boodschap verspreiden rondom gerenommeerde en hoog 
aangeschreven programma’s als L1mburg Centraal, Óngerwaeg, 
AvondGasten Sport en Tour de L1mbourg. Ook kunt u zichtbaar zijn 
rondom exclusieve evenementen zoals de11devande11de, het LVK en 
het OLS die rechtstreeks op tv worden uitgezonden. 
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L1 TV bereikt de helft van alle Limburgers (18+) per week

L1 TV: Limburgse actualiteit, cultuur en evenementen

Leeftijdsverdeling L1 TV
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10 Hithappen 

Een marktaandeel van maar liefst 10% in Limburg is veelzeggend 
binnen het Nederlandse radiolandschap. Dit komt volgens ons door 
de unieke radio die dagelijks door L1 gemaakt wordt. Met haar 
Limburgse muziek, aandacht voor entertainment en interactie met 
de luisteraar is L1 Radio de enige echte Limburgse radiozender van 
de provincie. En juist door specifieke aandacht voor Limburgs 
nieuws, weer en verkeer onderscheidt L1 Radio zich van landelijke 
zenders.  
 
Als adverteerder kunt u met uw communicatieboodschap bijdragen 
aan dat Limburgse geluid en profiteren van ons trouwe radiopubliek. 
Ideaal dus om uw naamsbekendheid te vergroten of uw producten 
en diensten onder de aandacht te brengen, iedere dag van 
‘s morgens tot ‘s avonds. 
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L1 Radio is de enige échte Limburgse radiozender van Limburg

L1 Radio – Hét geluid van Limburg
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“We waren op zoek naar de juiste conversie binnen onze marketingaanpak. De 
media-adviseur van L1 heeft ons in een uitgebreid gesprek de verschillende 
mogelijkheden van adverteren uitgelegd. Wij kwamen uiteindelijk tot de 
conclusie dat onze doelgroep zich voornamelijk bevond onder de luisteraars 
van L1 Radio. Dit heeft ervoor gezorgd dat we nu continu hoorbaar zijn bij onze 
doelgroep. Niet voor niets zenden we dan ook al enige tijd commercials uit op 
L1 Radio.” 
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Ervaringen van onze klanten  

Mat Scheepers, directeur/eigenaar 

De Erfrechtplanners | Radio

“Wij zijn continu hoorbaar bij onze doelgroep”
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New Energy Systems | Crossmediaal 

“Bijna tien jaar geleden zijn wij gestart met adverteren bij L1 en sinds die tijd hebben 
we doorlopend spotjes op radio en tv ingekocht. Een startend bedrijf heeft andere 
doelstellingen dan een bedrijf dat reeds hun naam heeft gevestigd. De combinatie van 
marktontwikkeling en het inzetten van brandingcampagnes via L1 heeft geleid tot een 
vergroting van onze naamsbekendheid. 

Echter is dat niet de enige reden geweest om bij L1 blijvend te adverteren. Door het 
grote bereik van de verschillende L1 platformen (radio, tv en online) kunnen we ook 
voortdurend bouwen aan ons imago. Zo zetten we onze campagnes onder meer 
veelvuldig in rondom het carnavalsseizoen. Wij hebben de leuke bijkomstigheid dat ons 
logo uit de drie carnavalskleuren bestaat, waardoor we met onze commercial perfect 
kunnen inspelen op de uitzendingen van L1. In het voorjaar merken we dan ook 
doorgaans een toename in het aantal aanvragen. Tot slot merken wij dat we als klant 
erg gewaardeerd worden. Je bent niet ‘zomaar een adverteerder’, maar wordt nauw 
betrokken bij alle activiteiten die L1 onderneemt. Dat schept een hechte 
vertrouwensband en heeft geleid tot een zeer prettige samenwerking.”
Peter Debeije, directeur 
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16 1Limburg nieuwsplatform

1Limburg heeft zich in razendsnel tempo ontwikkeld tot hét online 
nieuwsplatform van Limburg. Via website en app wordt Limburg 
dagelijks op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 
rondom nieuws, sport, weer en verkeer. Het bereik van 1Limburg, 
met ruim 37 miljoen paginaweergaven per maand, is gigantisch. 

Meeliften op dat bereik kan via een uitgebreid assortiment aan 
advertentiemogelijkheden van bannering en pre-rolls tot aan de 
unieke web- en appvertorial, waarbij uw boodschap wordt 
geplaatst in een redactionele omgeving.
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1Limburg bereikt dagelijks een groot en geïnteresseerd Limburgs publiek

1Limburg – Hét actuele nieuwsplatform van L1
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“EP Tummers wil graag opvallen in een competitief retail-landschap. Nadat we 
door L1 op de hoogte werden gesteld van de verschillende online mogelijkheden, 
hebben we gekozen voor de unieke web- en appvertorial posities. Dit bleek voor 
ons een schot in de roos te zijn. Met onze campagne boodschap kwamen we 
terecht tussen de redactionele artikelen van 1Limburg waardoor we erg veel traffic 
naar onze website genereerden en dus naar onze acties. Het is een unieke vorm 
van adverteren waar we veelvuldig gebruik van maken. Niet in de laatste plaats 
omdat er vanuit L1 proactief wordt meegedacht over de juiste invulling van onze 
campagne boodschap.” 

Ervaringen van onze klanten  

EP Tummers | Web- en Appvertorial 

Buddy Vossen, EP Tummers
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“We hadden altijd al de behoefte om onze producten via een mediacampagne 
bekend te laten worden bij een groter publiek, echter leek dat voor ons als klein 
bedrijf lange tijd niet haalbaar. Totdat we door L1 werden benaderd en het tegendeel 
waar bleek te zijn. We hebben rondom Moederdag een week lang een zeer 
betaalbare online campagne gehad met als resultaat dat we behoorlijk meer traffic 
genereerden naar onze website. Daarnaast gaven ook klanten in de winkel aan dat 
ze onze banner gezien hadden op 1Limburg. Het is voor ons duidelijk geworden dat 
adverteren op de kanalen van L1 en 1Limburg niet alleen is weggelegd voor de grotere 
bedrijven.” 

Bloemen Kicken | Bannercampagne

Edwin Smeets, eigenaar 

“Adverteren op de kanalen van L1 of 1Limburg is 
niet alleen weggelegd voor grotere bedrijven”
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22 Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting

L1.nl – Limburgse cultuur en programma’s gebundeld

L1.nl is hét platform waar radio en tv samenkomen. Informatie en 
achtergronden over programma’s, evenementen en live-uitzendingen zijn 
makkelijk terug te vinden. 
 
Met speciale programmapagina’s rondom Cultuurcafé, Óngerwaeg en 
L1mburg Centraal is L1.nl het ideale platform om gericht een bepaalde 
doelgroep, die geïnteresseerd is in specifieke onderwerpen, te bereiken.
Via themapagina’s als L11 Alaaf is er bovendien de mogelijkheid om in te 
zetten op grote groepen met eenzelfde interesse, zoals Vastelaovend. Ook 
evenementen krijgen aandacht op L1.nl. Zoals het OLS, sportevenementen 
waaronder het LK Latje Trap en Cultura Nova.

Met L1.nl bereikt u een specifieke doelgroep met uw online  boodschap

2323
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Leeftijdsverdeling L1.nlBron: Google Analytics L1.nl (jan-jun 2020)
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Ervaringen van onze klanten  

Hifi Limburg | TV

“In 2013 hebben we na de opening van onze winkel gezocht naar de juiste 
mogelijkheid om onze producten en diensten onder de aandacht te brengen bij 
potentiële klanten. Aangezien we bekend wilden worden bij een breed publiek 
zijn we in 2016 gestart met het adverteren op L1 TV. Uit de gesprekken met de 
media-adviseur bleek dat onze doelgroep zich ook daar bevond. Uiteindelijk 
resulteerde onze gezamenlijke aanpak in een stijgende omzet en bleken klanten 
ons zelfs te herkennen van tv. Inmiddels hebben we de reclamecampagne in een 
nieuw jasje gestoken waarbij we nog steeds zeer tevreden zijn over het resultaat. 
Bij ons heeft het adverteren bij L1 kortom geleid tot meer zichtbaarheid, klanten 
en omzet.”
Jack Akkermans, directeur
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Tinnemans Keukens | Crossmediaal

“Wij adverteren bij L1 omdat we breed zichtbaar willen zijn in heel Limburg. Wij 
maken niet voor niets dan ook al geruime tijd gebruik van zowel de radio-, tv- als 
online mogelijkheden die L1 biedt.  Wij vernemen van klanten dat ze naar 
Tinnemans Keukens komen, omdat ze commercials van ons gezien of gehoord 
hebben bij L1. Ik raad andere organisaties zeker aan om gebruik te maken van de 
advertentiemogelijkheden, omdat de investering bijdraagt aan een hogere omzet. 
Daarnaast is de dienstverlening op maat gemaakt en wordt er meegedacht met 
de klant. Bovendien heeft het contact met L1 een persoonlijk karakter. Hier 
hechten wij veel waarde aan, omdat dat ook één van onze pijlers is.  Op deze 
manier halen wij het maximale rendement uit onze samenwerking.”
Patricia Claessens, directeur

‘‘De dienstverlening is op maat gemaakt en er 
wordt meegedacht met de klant’’



26 Solar Weekend Festival Roermond

Social Media – jong publiek, groot bereik

Sociale media spelen een grote rol in onze huidige maatschappij. 
Via Facebook, Twitter en Instagram gaat L1 dagelijks de interactie 
aan met diverse doelgroepen, verspreid door de gehele provincie. 
De bereikcijfers van onze sociale-mediakanalen blijven ieder jaar 
maar groeien.   
 
Natuurlijk bieden we ook op dit platform de mogelijkheid om mee 
te liften met het hoge bereik van de sociale-mediakanalen van L1 en 
1Limburg. Dankzij het uitgebreide palet aan mogelijkheden én de 
hoge creatieve vrijheid biedt het sociale media concept van L1 voor 
iedere communicatiewens een uitkomst.
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Continu in gesprek met uw doelgroep

Volgers op Facebook
252.300
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Leeftijdsverdeling FacebookBron: L1 & 1Limburg Facebook (aug 2020)
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30 L1 Nieuwsshow (kijkradio)

Crossmediaal – Bereik alle klanten vanuit alle kanten

Indien u besluit om te adverteren bij L1 heeft u Limburg en uw 
specifieke doelgroep binnen handbereik. Een optimale invulling 
van uw campagne kan namelijk worden gerealiseerd door het 
bundelen van de verschillende mediaplatformen van L1. Wij zijn 
dan ook in staat om een op maat gemaakte communicatiemix 
samen te stellen en volledig in te richten naar uw wensen en 
behoeften. 

Onze media adviseurs en marketeers denken graag met u mee 
over de optimale invulling van uw campagne in Limburg.
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Groots met diverse mediamogelijkheden voor iedereen en voor ieder budget

Bekendheid
in Limburg

97%

Bron: SKO/Gfk + Motivaction (jan-jun 2020)

Gebruikt meer
dan één kanaal

66%

Crossmedia



32 ‘Allerliefste Limburg’ campagne

Mentality milleus Limburg

Om een inzicht te krijgen in de waarden van de Limburgers 
voert marktonderzoeksbureau Motivaction doorlopend een onderzoek uit naar 
de leefstijlen van de inwoners van onze mooie provincie. Deze waarden maken 
inzichtelijk waarom mensen ambiëren wat ze ambiëren, kopen wat ze kopen, 
zien wat ze zien en waarom ze zich bij verschillende media thuisvoelen. Dat 
resulteert in de volgende milieus voor de verschillende kanalen van L1:
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Moderne burgerij

De mensen uit dit milieu zijn graag op 
de hoogte van wat zich er in de buurt 
afspeelt. Zeker als daar iets spannends 
te melden is. Ze zijn voornamelijk 
geïnteresseerd in amusements-
programma’s. 

Opwaarts mobielen

Dit zijn individualisten die graag de 
wereld willen zien. Ze zijn gericht op 
consumptie en vermaak en kijken 
daarom voornamelijk amusements-
programma’s en lezen veel 
gossipbladen.

Kosmopolieten

Kosmopolieten maken vaker dan 
gemiddeld gebruik van het internet. 
Zij zijn kritisch en vaak selectiever in 
welk nieuws ze consumeren. 
Kosmopolieten hebben een brede 
interesse, maar zoeken wel diepgang en 
achtergrondinformatie. 
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Motivaction. (z.d.-b). De acht Mentality-milieus [Foto]. 
Bron: https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus



Contact – Advies op maat, speciaal voor u

Wilt u meer weten over onze advertentiemogelijkheden of wenst u een afspraak voor 
advies op maat? Onze media-adviseurs komen uw specifieke situatie of communicatie-
behoefte graag vrijblijvend bespreken. 

 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 en/of Duitsland?
Bel dan +31 (0)43 850 6060 of mail naar reclame@l1.nl. 
Wij zorgen dat u in contact komt met de juiste persoon.
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Vertel uw boodschap aan Limburg. Start vandaag!

Kijk voor ons actuele aanbod op:
www.L1reclame.nl
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Kijk voor ons actuele aanbod op:

www.L1reclame.nl


