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Brusselse actualiteit

BRUZZ.be is het kloppend hart van BRUZZ. Met snel nieuws 
en videobeelden houdt BRUZZ de vinger aan de pols van de 
Brusselse actualiteit. 

Naast het Brusselse nieuws heet van de naald maakt BRUZZ 
ook ruimte voor inhoudelijke dossiers, longreads, video 
en infographics. BRUZZ kondigt aan wat er op de agenda 
staat in de Brusselse gemeenten, het verenigings- en het 
uitgaansleven.

BRUZZ.be verwelkomt gemiddeld meer dan 300.000 unieke 
bezoekers per maand, met uitschieters tot een half miljoen 
bezoekers. BRUZZ heeft ook een app en een mobiele site. 
BRUZZ.be wordt het meest gevolgd via de mobiele devices. 

De ‘hub’ van BRUZZ

BRUZZ.be is voor BRUZZ ook een digitale hub, die - van 
overal ter wereld - toegang biedt tot de andere kanalen: 
BRUZZ magazine, radio en televisie. Via BRUZZ.be kan je live 
de uitzendingen van BRUZZ radio en BRUZZ televisie volgen. 

Alle nieuwsitems, programma’s en reportages van BRUZZ 
kunnen worden gelezen, beluisterd of herbekeken via de 
site. BRUZZ.be biedt ondertiteling aan in Nederlands, Frans 
en Engels. 

Cultuurportaal voor Brussel

BRUZZ.be is ook een cultuurportaal voor Brussel, met 
uitgebreid cultuurnieuws en een zoekmodule voor de 
exhaustieve Brusselse cultuuragenda: Music&Nightlife, 
Art&Books, Theatre&Dance, Events&Festivals, Film.

Onder de noemer ‘BRUZZ Select’ maakt de cultuurredactie 
een selectie uit het ruime aanbod en kiest daarbij een 
praktische invalshoek: ‘Book Ahead’, ‘Must See’ en ‘Last Call’.
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN BRUZZ.BE

Online campagne op CPM-basis (kost per duizend)  
met formaten naar keuze of ready made pakketten

Display advertising
Desktop
 - Large leaderboard
 - IMU
 - Half page

Mobile
 - Leaderboard 
 - IMU

TARIEVEN 

CPM-TARIEVEN

• IMU & large leaderboard: € 22 
• Half page: € 29 
• Video advertising preroll (1”- 5”): € 66 
• Video advertising preroll (6”-15”): € 96 

Display advertising mogelijk vanaf € 550 of 25.000 
impressies. 
Video advertising enkel mogelijk in combinatie met  
een display campagne of advertising in BRUZZ magazine, 
radio of televisie.

De prijs van een online campagne wordt berekend op basis van een aantal 
impressies of page views en het CPM-tarief (kost per duizend):  
50.000 impressies tegen € 22 CPM kosten (50.000 x 22)/1.000 ofwel € 1.100.

PAKKET-TARIEVEN

Pakketten voor een performante campagne op BRUZZ.be 
met 5 formaten: 

Verdeling is ongeveer: Half Page (10%) / Large Leaderboard (30%) / IMU (10%) /  
Mobile Leaderboard (30%) / Mobile IMU (20%)

Periode: 
naar keuze, minimaal 5 dagen voor Small, 7 dagen voor 
Medium, 10 dagen voor Large en XLarge.

De SOV of ‘share of voice’ van een campagne is het aandeel van die campagne in 
het totaal aantal geschatte impressies van de verschillende advertentieposities.

https://www.bruzz.be

LARGE LEADERBOARD

HALF PAGE

PREROLL

IMU

www.bruzz.be

MOBILE LB

MOBILE IMU

PAKKET IMPRESSIES TARIEF SOV (OP 1  WEEK)

Small 50.000 € 1.135 8%

Medium 75.000 € 1.703 12%

Large 100.000 € 2.270 15%

Xlarge 150.000 € 3.405 23%

Video advertising (desktop & mobile)
• Preroll 5” (1”- 5”)
• Preroll 15” (6”- 15”)
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AANLEVERING MATERIAAL +  LANDINGSPAGINA 

FACTS & FIGURES 
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%
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+55
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85,4
%

BRUSSEL
BRUZZ.BE

16,6
%

RAND

40,3%

NL

59,6%

ANDERS-
TALIGFR

54,3%
Hoger Onderwijs
universitair & niet-universitair 

(selectiviteitsindex 145)

55,3
%

44,7
%

Sociale klasse  
1-2

59,9%
(selectiviteitsindex 163)

412.681
Unieke bezoekers

per maand
(1.914.307 pageviews per maand)

2’17”
gemiddelde duur bezoek

35,13% 4,79% 60,8%

Dimensies banners:
• Large leaderboard desktop: 840*150
• Leaderboard mobiel: 640*150
• IMU desktop: 300*250
• IMU mobiel: 600*500
• Half page: 300*600

Aanleverspecificaties banners: 
• GIF/JPEG/HTML5
• max. 70kb
• clickTAG 
• max. 3 loops in max. 15 sec.

Aanlevering Preroll: 
• 640*360 > MP4/FLV/VAST redirect 
• max. 4mb 
• max. 5 of 15 sec.
• 25 frames/sec.

RESERVATIE 2 weken voor verschijning

MATERIAAL 1 week voor verschijning 

AANLEVERING sales@bruzz.be

URL Steeds landingspagina vermelden bij het 
doorsturen van online advertentie

BRUZZ.BE
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