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BRUZZ MAGAZINE combineert in één  
wekelijkse uitgave de hoofdstedelijke  
actualiteit met een uitgebreide cultuuragenda. 
BRUZZ magazine is een volwaardig en  
onmisbaar stadsmagazine voor elke actieve 
Brusselaar. Voor de mensen die in Brussel  
wonen of werken, en die voluit genieten van 
het rijke cultuur- en uitgaansleven. 
 

Voor het meesturen van uw brochure met het BRUZZ magazine zijn er verschillende opties.

FULL NETWORK

ABONNEES

>         0 gr. - 30 gr.: € 13 125 

Uw brochure wordt onder blister meegestuurd naar onze 36 200 abonnees en in het magazine 
meegeleverd op onze 680 distributiepunten in de stad. Oplage 62 500 exemplaren.

>         0 gr. - 50 gr.: € 7 240 
>         51 gr. - 100 gr.: € 7 964 

Oplage 36 200 exemplaren. 

Uw brochure wordt samen met het magazine 
onder blister verzonden naar alle abonnees.

Vlaams-Brusselse Media vzw 
Eugène Flageyplein 18 - 1050 Brussel 
T Ineke Le Compte: 02 650 10 67 
T Marthe Paklons: 02 650 10 61 
E sales@bruzz.be

Het BRUZZ stadsmagazine is één van de pijlers van BRUZZ, het crossmediale mediamerk en platform van de  
Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ is een magazine, en een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8),  
een televisiestation en een social media platform. BRUZZ is dé referentie voor nieuws en cultuur in Brussel.

LOSSE DISTRIBUTIE

>         0 gr. - 30 gr.: € 6 049 
>         30 gr. - 50 gr.: € 6 575 (opgelet: min. formaat A4)

Oplage 26 300 exemplaren. 

Uw brochure wordt in het magazine  
meegeleverd op onze 680 distributiepunten in 
de stad en de Rand. 
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>         + 100 gr.: op aanvraag

FORMULES EN TARIEVEN

BRUZZ MAGAZINE richt zich naar de  
Nederlandstalige én anderstalige Brusselaars.

Encartage onder voorbehoud van technische goedkeuring proefexemplaren.

>         30 gr. - 50 gr.: € 14 375 (opgelet: min. formaat A4)
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TECHNISCHE VOORWAARDEN

> minimum 210 mm (B) x 297 mm (L) = A4
> maximum 230 mm (B) x 315 mm (L)

   AFMETINGEN  FULL NETWORK 
   + LOSSE DISTRIBUTIE 

> enkel blad min. 80 gr./m2 
> 4 pagina’s min. 70 gr./m2

GEWICHT/DIKTE

> max. dikte encartage 3 mm

> minimum 1 rechte hoek, 1 gesloten

> zijde of hechting (geen oognietjes!)

VORM  

Vlaams-Brusselse Media vzw 
Eugène Flageyplein 18 - 1050 Brussel 
T Ineke Le Compte: 02 650 10 67 
T Marthe Paklons: 02 650 10 61 
E sales@bruzz.be

Het BRUZZ stadsmagazine is één van de pijlers van BRUZZ, het crossmediale mediamerk en platform van de  
Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ is een magazine, en een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8),  
een televisiestation en een social media platform. BRUZZ is dé referentie voor nieuws en cultuur in Brussel.
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AANLEVERING

>           20 à 50 exemplaren

>          uiterlijk 3 weken voor verschijning

PROEFEXEMPLAREN

>         62 500 exemplaren (full) 

FOLDERS  

>        uiterlijk 1 week voor verschijning
           of 26 300 exx. (losse distributie)

ECO Print Center 

t.a.v. DIENST PLANNING 

Brandstraat 30 

9160 Lokeren

De Brug vzw 

t.a.v. Kevin Vanrompaey 

Deurnestraat 208 

2640 Mortsel

           of 36 200 exx. (abonees)

> minimum 135 mm (B) x 90 mm (L)
> maximum 230 mm (B) x 315 mm (L)

AFMETINGEN  ABONNEES 

CONTACT

>         Peter Wouters (peter.wouters@persgroep.be)


