
Al 75 jaar liefde voor Limburg, dat willen we met u delen!

Jubileumpakket 2021

Jubileumquiz
special!

10% extra zendtijd bij
afname van het

Jubileumpakket 2021



Dagbereik
135.000

personen

Weekbereik
1.900.000
personen1Limburg.nl

Dagbereik
85.000

personen

Weekbereik
216.000

personen1Limburg App

Crossmediaal

Al 75 jaar hét gezicht en geluid van Limburg!

Al 75 jaar houden we Limburgers op de hoogte van wat er in onze provincie speelt op het gebied van nieuws, sport, 
cultuur en meer. Dat willen we vieren, samen met u als ondernemer! Speciaal voor ons 75-jarig jubileum hebben we 
een jubileumpakket ontwikkeld waarmee ondernemend Limburg van zich kan laten horen via al onze kanalen. 
Zo bereikt u al vanaf €975,- ruim 85% van de Limburgers!

Online 1Limburg L1 TV

400.000 views bannering
(Exclusief productie)

100 spots op L1 TV (20’’)
(Exclusief productie)

Voor
€2.775,-

Van €9.375,-

L1 Radio

75 spots op L1 Radio (15’’)
(Exclusief productie)

Voor
€2.021,-

Van €6.750,-

Voor
€975,-

Van €2.400,-

Profiteer nu

Bereikcijfers

Dagbereik
270.000

personen

Weekbereik
380.000

personenL1 TV

Dagbereik
135.000

personen

Weekbereik
252.500

personenL1 Radio



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 exclusief productie
• Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
• Genoemde prijzen zijn geldig tot en met 24 December 2021
• 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.

Actievoorwaarden

Crossmediaal

Rob Goossens
Noord-Limburg

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

Contact


