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TECHNISCHE INFO ONLINE 2020

AANLEVERING MATERIAAL + LANDINGSPAGINA

RESERVATIE > 2 weken voor verschijning
DEADLINE >  1 week voor verschijning 
LEVERING >  sales@bruzz.be 
URL >   steeds landingspagina vermelden bij het doorsturen van online advertentie   
                                            materiaal.

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VRAGEN?

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.

Leaderboard > GIF/JPEG/HTML5 - max. 70kb  

- clickTAG - max. 3 loops in max. 15 sec.

Large Leaderboard 840*150 > GIF/JPEG/HTML5 - 

max. 70kb - clickTAG - max. 3 loops in max. 15 sec.  

Medium Rectangle (IMU) 300*250 > GIF/JPEG/

HTML5 - max. 70kb - clickTAG - max. 3 loops in max. 

15 sec.

Half Page 300*600 >  GIF/JPEG/HTML5 - max. 70kb  

- clickTAG - max. 3 loops in max. 15 sec.

Mobile Leaderboard 640*150 >  GIF/JPEG/

HTML5 - max. 70kb - clickTAG - max. 3 loops in 

max. 15 sec.

Mobile IMU 600*500 >  GIF/JPEG/HTML5 - max. 

70kb - clickTAG - max. 3 loops in max. 15 sec.

desktop: 48,52% mobiel: 43% tablet: 8,49%

Preroll 640*360 > MP4/FLV/VAST redirect - max. 4mb - 

max. 5 sec - 25 frames/sec.

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


