
L1 laat de Vastelaovend niet in de steek!

Vastelaovend-pakket 2021

Nu vanaf:

€ 1.100,-

Lift mee op de  

Vastelaovend 

van 2021 via L11 Alaaf 

en bereik de massa!



24/7 Vastelaovend via L11 Alaaf, het L1-vastelaovendplatform 

Met dit jaar een unieke programmering

We bereiken dit jaar een grotere en diverse doelgroep 

We verwachten historisch hoge bereikcijfers

Onze vastelaoves-uitzending op 11 november 2020 op L1 TV was de best 
bekeken editie van de afgelopen vier jaar! Met 40% meer kijkers 
dan gemiddeld!

Wij bieden hét alternatief!

Waaronder de Boètegewoeëne Boètezitting 
en dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur verschillende 
programma’s en het beste uit ons rijke archief:
• Buuttemarathons
• Optochten
• Documentaires en nog veel meer.. 

+ gloednieuwe liveprogramma’s op L1 TV 
van 20:30 – 23:00 uur:

Programmering!

Vanaf de LVK finale (5 februari) tot en met 
carnavalsdinsdag (16 februari) veel 
Vastelaovend bij L1!

   Za 13 feb: Super LVK finale 
 Het beste van de afgelopen 20 jaar LVK
   Zo 14 feb: Vastelaoveskwizzele  
 Dé vastelaovesquiz van 2021
   Ma 15 feb: Thema uitzending  
 Uitzending over vastelaovesmuziek
   Di 16 feb: VastelaovesGasten XXXL 
 Terugblik op vastelaovend 2020/2021

Vier de alternatieve Vastelaovend bij L1 

Veer laote dich neet 
in de steek!



Bereik L11Alaaf website

15x

Waaronder de Boètegewoeëne Boètezitting 
en dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur verschillende 
programma’s en het beste uit ons rijke archief:
• Buuttemarathons
• Optochten
• Documentaires en nog veel meer.. 

+ gloednieuwe liveprogramma’s op L1 TV 
van 20:30 – 23:00 uur:

Profiteer nu van het unieke bereik met Vastelaovend!
Vastelaovend

Het totale L1-bereik ligt 40% hoger met vastelaovend
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Spots op Radio en TV 

• 11 spots L1 TV (“20)

• 11 spots L1 Radio (“15)

€ 400,-

€ 400,-

Online

• Bannering online (L11alaaf.nl)           vanaf        

• Web- en appvertorial                          vanaf

• Facebook advertenties           

€ 250,-

€ 300,-

Billboarding op Radio en TV

• Billboard op Radio of TV 

• Billboard en promercial op Radio of TV

€ 1.100,-

€ 2.200,-

Mogelijk rondom een aantal exclusieve 
evenementen tijdens de komende Vastelaovend.

Bereik 6x zoveel bezoekers dan in de rest van het 

€ 500,-

Profiteert u mee van deze unieke vastelaovend? Plan dan nu uw campagne in 
rondom onze vastelaovesuitzendingen en bereik de Limburgers! 

vanaf

jaar! Er is veel mogelijk via de platformen 
L11Alaaf.nl (L1.nl), Facebook en 1Limburg.

252.000



Billboards en promercials 
rondom LVK, Boetezitting, 
4 vastelaovenddagen (avond)

111 spots TV/Radio 

1 web/app vertorial

Bannering L11alaaf.nl

1.100.000 views 1Limburg

Extra’tje voor personeel:
  Medailles (maximaal 11)    
  Steken (maximaal 100) 
  Pins (maximaal 100)

Billboards en promercials 
rondom 2 evenementen óf 
2 vastelaovenddagen (avond)

77 spots TV/Radio 

Bannering L11alaaf.nl 

700.000 views 1Limburg

Extra’tje voor personeel: 
   Steken (maximaal 50) 
   Pins (maximaal 50) 

Billboards en promercials 
rondom 1 evenement óf 
vastelaovenddag (avond)

33 spots TV/Radio 

Bannering L11alaaf.nl 

300.000 views 1Limburg

Extra’tje voor personeel: 
  Steken (maximaal 25) 
  Pins (maximaal 25)

Vastelaovend

PinsStekenMedailles

Pakket 
Rood

Pakket 
Geel

Pakket 
Groen

Nu voor:
€ 11.111,-

Nu voor:
€ 7.777,-

Nu voor:
€ 3.333,-



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.

Actievoorwaarden
- L1 plant de billboards, promercials, TV/Radio spots, banners (web & app) en 
   Facebook-uitingen in
- Genoemde prijzen zijn inclusief productie van een online uiting, billboard of                                                                                             
   promercial,
- Genoemde prijzen zijn exclusief productie van de Radio/TV spots
- Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
- Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 van toepassing
- Alle mogelijke combinaties zijn te bespreken, altijd in overleg met uw media-adviseur
- Aanleverdeadline: uiterlijk 3 weken voorafgaand aan evenement
- Indien er, binnen de geldende coronamaatregelen, ruimte ontstaat voor een 
   VIP-invulling bij een evenement of rondom een uitzending neemt uw media    
   adviseur hierover contact op. Dat is nu nog niet te garanderen.
- De (eventuele) VIP-kaarten voor evenementen zijn alleen onderdeel van de 
   pakketten, niet behorende bij een losse inkoop van mediawaarde rondom de 
   Vastelaovend
- De (eventueel) aangeboden VIP-kaarten zijn uitnodigend bedoeld als 
   onderdeel van het partnership. Het is verboden de aangeboden VIP-kaarten te  
   benutten voor een (externe) marketingactie. 

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

Vastelaovend


