BRUZZ ENCARTAGE 2021
BRUZZ magazine is een eigentijds
gratis stadsmagazine.

ENCARTAGEMOGELIJKHEDEN

BRUZZ magazine verschijnt elke week op woensdag op

1 / Full network

INFO EN
TARIEVENFICHE
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(insert folder of brochure bij magazine)

een oplage van maar liefst 55.000 exemplaren. Twee derden

Uw brochure wordt onder blister meegestuurd naar

daarvan worden via postabonnement thuis geleverd.

onze 35.000 abonnees en in het magazine meegeleverd

Eén derde wordt verdeeld in de stad via opvallende displays

op onze 680 distributiepunten in de stad.

op meer dan 600 verdeelpunten. BRUZZ magazine is ook
aanwezig in een netwerk van krantenwinkels in de rand
rond Brussel.

BRUZZ magazine richt zich naar iedereen
met interesse in onze hoofdstad.

> Oplage: 55.000 exemplaren.

2 / Losse distributie
Uw brochure wordt in het magazine meegeleverd
op onze 680 distributiepunten in de stad en de Rand.
> Oplage: 20.000 exemplaren
> Verdeelpunten: bruzz.be/bruzz-de-stad-verdeelpunten

Nederlandstalige én anderstalige Brusselaars, mensen
die in Brussel wonen of werken, die in Brussel winkelen of

3 / Abonnees

die naar Brussel komen om te genieten van het rijke cultuur-

Uw brochure wordt samen met het magazine onder

en uitgaansleven.

blister verzonden naar alle abonnees.
> Oplage: 35.000 exemplaren

4 / Regionale encartage (abonnees):
Brussel Noord, Oost, Zuid, West

REGIO

Encartage
brochure
of folder

BRUZZ IS

OPLAGE

VERSPREIDING

BXL Noord

8.720 ex.

Brussel centrum, Laken,
Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node

BXL Oost

6.050 ex.

Evere, Sint-Lambrechts-Woluwe,
Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem,
Watermaal-Bosvoorde

BXL Zuid

7.050 ex.

Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis,
Ukkel, Vorst

BXL West

7.680 ex.

Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek,
Koekelberg, Ganshoren,
Sint-Agatha-Berchem, Jette

5 / Andere mogelijkheden (prijs op aanvraag)
• Hyperlokale encartage (op postcode)
• Uw brief bij BRUZZ magazine (geprint bij BRUZZ)

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.

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
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AANLEVERING

TARIEVEN
ENCARTAGE

EXEMPLAREN

TARIEF < 50 gr.

TARIEF 50-100 gr.

Full Network

55.000 ex.

€ 12.900

nvt

Losse Distributie

20.000 ex.

€ 5.200

nvt

Abonnnementen (All)

35.000 ex.

€ 7.000

€ 7.700

Abo BXL Noord

8.720 ex.

€ 3.488

€ 4.360

Abo BXL Oost

6.050 ex.

€ 2.420

€ 3.025

Abo BXL Zuid

7.050 ex.

€ 2.820

€ 3.525

Abo BXL West

7.680 ex.

€ 3.072

€ 3.840

Proefexemplaren
• 20 à 50 ex.
• deadline reservatie: 4 weken
• aanleveren: uiterlijk 3 weken
voor verschijning
• contact: sales@bruzz.be
ECO Print Center
t.a.v. Dienst Planning
Brandstraat 30
9160 Lokeren

Maximaal gewicht (abonnementen): 100 gr.
Tarief voor zwaardere insert: op aanvraag

Folders
• deadline reservatie: 4 weken
• aanleveren: uiterlijk 1 week

TECHNISCHE VOORWAARDEN
Afmetingen ‘Full network’
+ losse distributie

voor verschijning
• contact: sales@bruzz.be

Afmetingen ‘Abonnees’
De Brug vzw

BREEDTE

t.a.v. Kevin Vanrompaey

BREEDTE

Deurnestraat 208

HOOGTE

HOOGTE

2640 Mortsel

Aantallen voor aanlevering
(2% voor uitval)
• min. formaat:

• min. formaat:

210 mm (B) x 297 mm (H) = A4
• max. formaat:
230 mm (B) x 315 mm (H)

135 mm (B) x 90 mm (H)
• max. formaat:

55.000 ex.

2%

56.100 ex.

35.000 ex.

2%

35.700 ex.

20.000 ex.

2%

20.400 ex.

230 mm (B) x 315 mm (H)

Gewicht/dikte

Vorm

• enkel blad min. 80 gr./m2

• minimum 1 rechte hoek,

• 4 pagina’s min. 70 gr./m2

1 gesloten zijde

• max. dikte encartage 3 mm

of hechting
(geen oognietjes!)

BRUZZ IS

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.

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

