
L1 haalt het Tour-gevoel naar Limburg!

Tour de L1mbourg 2021
Nu vanaf:€ 9.999,-

Word
partner!



Dagbereik
135.000

personen

Weekbereik
1.900.000
personen1Limburg.nl

Dagbereik
85.000

personen

Weekbereik
216.000

personen1Limburg App

Sport

Ben zicht- en hoorbaar in de hele provincie!

Ook dit jaar maakt L1 in samenwerking met diverse Limburgse (wieler)gemeenten tijdens de Tour de France weer een 
serie uitzendingen van het wielerprogramma Tour de L1mbourg. Deze rondreizende wielertalkshow zal ook dit jaar 
worden gepresenteerd door Maurice de Heus en sidekick Gert Jakobs, op de mooiste plekjes in onze mooie provincie. 
Van 26 juni t/m 18 juli 2021 zendt L1 dagelijks het zomerprogramma Tour de L1mbourg uit. Live om 18:30 uur*, met 
herhalingen om 20:30 uur en 22:30 uur. In de periode van de Tour de France staat bij L1 het wielrennen centraal met de 
focus op Limburg als (toeristische) wielerprovincie. 

*als het Nederlands Elftal op het EK om 18:00 uur speelt start Tour de L1mbourg om 20:30 uur.

Tour de L1mbourg partnerpakket!

• Billboarding live-uitzendingen en promercial billboards t.w.v. € 4.000 (minimaal 126x)
• Reclamekaravaan in bannervorm, gezamenlijke banner t.w.v. € 2.000 (gehele periode online)
• Eigen banners op themapagina’s L1.nl en 1Limburg t.w.v. € 4.500 (750.000 views)
• Spots op L1 TV óf L1 Radio gedurende de uitzendperiode t.w.v. € 12.000 (125 spots)
• Wielerexperience + Businessbijeenkomst op uitzendlocatie t.w.v. € 1000 (o.v.b.)
• Alle partners worden meegenomen op de Tour de L1mbourg uitingen (op locatie) t.w.v € 1.500

Profiteer nu

Bereikcijfers

Dagbereik
270.000

personen

Weekbereik
380.000

personenL1 TV

Dagbereik
135.000

personen

Weekbereik
252.500

personenL1 Radio

Voor
€ 9.999,-

Van € 25.000-



Actievoorwaarden en contact.

Roy Gulikers
Midden-Limburg

     roy.gulikers@l1.nl
     +31 (0)6 5385 6056

Wim Buck
Parkstad en Duitsland

     wim.buck@l1.nl
     +31 (0)6 5394 1201

 Ronald Nieuwkamp
Maastricht-Heuvelland  

     ronald.nieuwkamp@l1.nl  
     +31 (0)6 2044 5606

Meer informatie? Neem contact met ons op!

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.

• L1 plant de banners, TV-commercials en radiocommercials in
• 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
• Genoemde prijzen zijn geldig tot en met 14 juni 2021.
• Op deze actie zijn alle overige leveringsvoorwaarden van L1 van toepassing
• Invulling en mogelijkheid Hospitaly bijeenkomst + businessbijeenkomst afhankelijk van geldende maatregelen    
  vanuit de Overheid op dat moment. Indien deze evenementen geen doorgang kunnen vinden wordt een 
  alternatieve invulling van deze mediawaarde geboden.
• Mocht de Tour de France alsnog worden afgelast gaat Tour de L1mbourg (o.v.b.) wel door, maar met een andere 
  insteek; meer gericht op de dan weer gestarte sportevenementen in Limburg en de Limburgse cultuur.

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

Actievoorwaarden

Rob Goossens
Noord-Limburg

     rob.goossens@l1.nl 
     +31 (0)6 1846 7383

Contact

Sport


