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Vlaams-Brusselse Media vzw

Eugène Flageyplein 18 
1050 Brussel
sales@bruzz.be

Voor acties, toepasselijke kortingstarieven en voorstellen  
‘op maat’ contacteer: 

Marlies De Deygere: 02 650 10 81  •  marlies.dedeygere@bruzz.be
Marthe Paklons: 02 650 10 61  •  marthe.paklons@bruzz.be
sales@bruzz.be

een magazine, een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8), een televisiestation en een social media platform.  
Dé referentie voor nieuws en cultuur in Brussel.BRUZZ IS

BRUZZ radio is een jonge, eigentijdse 
stadsradio

BRUZZ radio is een jonge stadsradio met een urban 
muziekprofiel. BRUZZ is erg betrokken bij de stad, 
met speciale nieuwsuitzendingen ‘City News’, gerichte 
verkeersinformatie en héél brede berichtgeving over alles 
wat er in Brussel te beleven is. BRUZZ richt zich naar een 
jong, grootstedelijk publiek en maakt interactieve radio met 
enthousiaste inbreng van de luisteraars. BRUZZ radio heeft 
een heel eigen geluid.

FM, digitaal en op televisie

BRUZZ zendt uit op FM 98.8 en heeft luisteraars tot in 
de heel ruime rand rond Brussel; tot in Aalst, Mechelen 
en Leuven. Je kan BRUZZ radio ook beluisteren op de 
website BRUZZ.be, via de BRUZZ app en via Radioplayer. 
De ochtend- en avondblokken worden als ‘visual radio’ 
uitgezonden op het televisiekanaal van BRUZZ. BRUZZ 
zendt uit vanuit een moderne, ruime radiostudio in het 
Flagey-gebouw en ontvangt tal van gasten uit de stad. 

Muziek, actualiteit en Brussels stadsleven

WEEKDAGEN
• Ochtendblok ‘Uptown’ (7u-10u) met Robbe Petitjean
• Middagprogramma met Bram Van de Velde
• Office blok met Sévérine Champeaux
• Avondblok ‘Downtown’ (16u-19u) met Gunnar Cheyns
• Citynews: speciaal stadsbulletin met nieuws uit Brussel
• Verkeersinformatie uit Brussel

AVOND & WEEKEND
• Dj-programmatie met meer dan 50 dj’s-producers
• ‘ICE’, de nieuwste tracks opgepikt door de BRUZZ 

muziekredactie
• Elke avond vanaf 19u, volledig avondprogramma  

op bruzz.be/radio
• The Bulletin, internationaal programma voor en door 

expats. Zondag om 12u
• Ook te volgen via Mixcloud en Spotify

Avond DJ

Live radio op het gemeenteplein van 
Koekelberg vanuit de BRUZZ-bus

BRUZZ-presentator Gunnar  
in de studio

Zwangere Guy  
in de BRUZZ-studio
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

• Radiocampagne met flexibele looptijd,  
start- en einddatum

• Spotlengte: 20 sec. of 30 sec.
• Ritme: A+, A en B (9, 6 of 3 spots per dag)
• Mogelijkheid tot productie radiospot door BRUZZ
• Combinatie mogelijk met print, televisie en online
• Radiospots in Frans of Engels mogelijk vanaf 19u

TOESLAGEN Partner- of sponsorvermelding: +15%

RESERVATIE 2 weken voor uitzenddatum

MATERIAAL 1 week voor uitzenddatum

AANLEVERING sales@bruzz.be

FORMAAT WAF / MP2 / MP3

DAGTARIEVEN

CAMPAGNE 30 sec. 20 sec.

A+ campagne (9 spots/dag) € 1.168 € 876

A campagne (6 spots/dag) € 778 € 584

B campagne (3 spots/dag) € 404 € 303

Voorbeeld
1 week A-campagne 

• 6 spots per dag (spot 30”): 5.446 euro
• Tijdsschema: 2 x (7u-10u) + 2 x (12u-14u) + 2 x (16u-19u)

1 week B-campagne 

• 3 spots per dag (spot 20”): € 2.121
• Tijdsschema: 1 x (7u-10u), 1 x (12u-14u), 1 x (16u-19u)

Wazig beeld van een juichende 
Bram in de radiostudio

TARIEVEN
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FACTS & FIGURES 
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MOGELIJKHEID TOT PRODUCTIE RADIOSPOT

TARIEF SPOTAANMAAK € 600

AANLEVERING TEKST Uitgeschreven spottekst, gebaseerd op de spotlengte overeengekomen op de bestelbon.

AANLEVERING MUZIEK (OPTIONEEL) De klant kan een muziekvoorkeur of een audiobestand (MP3) meegeven

DEADLINE AANLEVERING TEKST 2 weken voor uitzenddatum

AANLEVERING sales@bruzz.be

CORRECTIES Tekstcorrectie
Indien de klant de spottekst na aanmaak nog wil wijzigen, dan wordt er een technische 
kost van € 300 aangerekend.

Audiocorrectie
Indien de klant de audio na aanmaak nog wil wijzigen, dan kan dit één keer  
zonder extra kost. Voor een tweede audiocorrectie rekenen we een technische kost  
van € 300 aan.
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