
BRUZZ MAGAZINE 2017

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

TECHNISCHE INFO MAGAZINE 2020

Het BRUZZ stadsmagazine is één van de pijlers van BRUZZ, het crossmediale mediamerk en platform van de  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 ook een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8), Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ is een magazine, en ook een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8), 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

> Bij voorkeur een gecerfiticeerde PDF/jobopties  

   NewspaperAds_1v3 volgens de Ghent PDF Workgroup  

 specificaties (www.medibelplus.be).

> Zorg er steeds voor dat de gebruikte lettertypes  

  ingesloten zitten (embedded zijn) in de PDF.

> Resolutie van de beelden is minimum 225 ppi op      

 1/1 formaat, voor lijnwerk (bmp) 800-1270 ppi, quadri.  

 GEEN GIF-FORMAAT.

OPMAAK VAN PUBLIREPORTAGE

VRAGEN?

Een publireportage kan door BRUZZ worden geredigeerd en 
opgemaakt. Vraag een offerte op maat via sales@bruzz.be.

Bij vragen i.v.m. opmaak en aanlevering van het materiaal 
kan u steeds terecht bij sales@bruzz.be of via 02 650 10 61.

Voorbeeld publireportage

Cover ‘CULTUUR’

Cover ‘ACTUA’

RESERVATIE > woensdag 2 weken voor verschijning 
MATERIAAL > woensdag 1 week voor verschijning 
LEVERING >   sales@bruzz.be

AANLEVERING MATERIAAL

Bij het niet respecteren van de deadline en onderstaande  
technische specificaties kan BRUZZ niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor het foutief verschijnen van de advertentie.



1/2 staand
B 105 mm x H 290 mm
€ 1 880

1/1
B 215 mm x H 290 mm
€ 3 400

1/3 liggend
B 215 mm x H 95 mm
€ 1 280

1/8 staand
B 105 mm x H 68 mm
€ 460

1/3 staand
B 74 mm x H 290 mm
€ 1 580
enkel in cultuuragenda

1/2 liggend
B 215 mm x H 142,5 mm
€ 1 880

1/4 staand
B 105 mm x H 142,5 mm
€ 960

1/4 liggend
B 215 mm x H 70 mm
€ 960 

1/8 liggend
B 215 mm x H 45 mm
€ 460

2/1
B 450 mm x H 290 mm
€ 6 700

Halve pano
B 450 mm x H 142,5 mm
€ 3 400
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