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BRUZZ magazine is een eigentijds  
gratis stadsmagazine. 

BRUZZ magazine is een eigentijds stadsmagazine over 
Brusselse cultuur en actualiteit. BRUZZ Magazine verschijnt 
elke week op woensdag op een oplage van maar liefst 55.000 
exemplaren. BRUZZ magazine richt zich naar iedereen 
met interesse in onze hoofdstad. Nederlandstalige én 
anderstalige Brusselaars, mensen die in Brussel wonen of 
werken, die in Brussel winkelen of die naar Brussel komen 
om te genieten van het rijke cultuur- en uitgaansleven.

Content advertising

Een publireportage, of advertorial, is een advertentie waarin 
een merk, een bedrijf of een organisatie een verhaal brengt. 
Een publireportage volgt de principes van een redactioneel 
artikel, met tekst, illustraties, paragrafen en tussentitels, maar 
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Een publireportage kan worden aangeleverd door de 
adverteerder volgens bepaalde voorwaarden op vlak van 
vorm en inhoud (zie verder). Vanaf 1/1 pagina kan BRUZZ 
instaan voor de productie van de publireportage. We 
verpakken uw boodschap in een opvallend en sprekend 
verhaal. BRUZZ zorgt voor de redactie van de tekst, het 
creatief concept en de grafische opmaak van de advertentie. 

Publireportge 2/1 pagina (pano)
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TARIEVEN
Indien aangeleverd door de klant, is het tarief van een 
publireportage gelijk aan dat van een klassieke advertentie 
(vb. 1/2 pagina: € 1.920 of  1/1 pagina: € 3.480, zie tarievenfiche 
BRUZZ MAGAZINE). Bij productie door BRUZZ worden 
de technische kosten aangerekend. BRUZZ heeft een 
verschillende tarificatie voor commerciële, lokale en 
culturele adverteerders.

Tarieven inclusief technische kost (885 euro).  
De technische kost omvat de copywriting, de eindredactie 
en de grafische opmaak van de publireportage op basis van 
aangeleverde tekstinformatie, beeld- en fotomateriaal. 

Voor een publireportage inclusief interview en fotograaf: 
prijs op aanvraag.

B 450 x H 290 mm

2/1

B 215 x H 290  mm
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B 105 x H 290 mm

1/2 STAAND 

Publireportage commercieel tarief:

• 1/1 pagina: € 4.365
• 2/1 pagina: € 7.845

Publireportage lokaal & cultureel tarief:
Adverteerders met maximaal 1 adres in de advertentie

• 1/1 pagina: € 2.625
• 2/1 pagina: € 4.365

PRODUCTIE DOOR BRUZZ 4 weken voor verschijning

AANLEVERING DOOR DE KLANT 
(DRUKKLAAR)

2 weken voor verschijning 

LEVERING sales@bruzz.be

Reservatie en materiaal

VOORWAARDEN
• De publireportage onderscheidt zich duidelijk van  

de redactionele pagina’s van BRUZZ magazine.
• Duidelijke vermelding van het woord  

‘PUBLIREPORTAGE’ bovenaan  
elke pagina.

• Geen vermelding van BRUZZ  
op de pagina of in de teksten.

• De lay-out van de publireportage wijkt zeer 
duidelijk af van de lay-out van BRUZZ, met dus afwij-
kende lettertypes, kolombreedte, aantal kolommen, 
titels, onderschriften, kleurcodes

• Duidelijke aftiteling van de publireportage, bijvoor-
beeld met het logo van de adverterende organisatie.

• Publireportages met een politieke boodschap, van een 
politieke partij of een politiek figuur, of met quotes van 
een politicus, zijn niet toegelaten.

• De publireportage wordt tijdig aangeleverd voor con-
trole en goedkeuring door de hoofdredactie.

• Bij laattijdige of foutieve aanlevering kan de gereser-
veerde ruimte komen te vervallen en alsnog worden 
gefactureerd.
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