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BRUZZ

BRUZZ is het Brusselse mediaplatform dat zich richt naar 
alle Nederlandstalige én anderstalige Brusselaars, mensen 
die in Brussel wonen of werken, en die voluit genieten 
van het rijke cultuur- en uitgaansleven. Brussel is een 
bruisende en kosmopolitische stad in volle evolutie waar 
veel inspanningen worden geleverd om wonen, werken en 
ontspannen aangenamer te maken.

BRUZZ is dé referentie voor nieuws en cultuur in Brussel. 
BRUZZ publiceert een wekelijks magazine (55.000 
exemplaren), zendt uit via radio (FM 98.8) en op televisie. 

Je vindt BRUZZ ook online (BRUZZ.be) en via Twitter, 
Facebook, Instagram en Youtube. 

Cover Inhoud
Advertentie  
1/2 liggend

Redactionele pijlers

• BRUZZ Actua
Nieuws, leven in de stad, achtergrond & opinie

• BRUZZ Cultuur
Muziek, theater, dans, cinema, literatuur,  
expo, eat&drink

NIEUW bij BRUZZ Magazine

Vaste plaatsing vastgoedadvertenties tegen sterk  
verlaagde tarieven.
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TESTVOORSTEL VASTE PLAATSING VASTGOEDADVERTENTIES

FACTS & FIGURES 
VERSCHIJNING
Elke week op woensdag

OPLAGE
55.000 exemplaren

VERDELING
Abonnementen en losse distributie

TAAL
NL / FR / EN

LEZERSPROFIEL
Hoger opgeleid & koopkrachtig

RESERVATIE ADVERTENTIE 2 weken voor verschijning

AANLEVERING MATERIAAL 1 week voor verschijning 

LEVERING ADVERTENTIE sales@bruzz.be

TECHNISCHE FICHE bruzz.be/adverteren-bij-bruzz

RESERVATIE EN DEADLINE

Testvoorstel geldig van 18 augustus tot 24 november 2021, met dezelfde 
advertentie, niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties van BRUZZ.  
De advertenties mogen worden gespreid over een periode van drie tot acht 
weken. De advertenties worden achteraan in het magazine geplaatst.

FORMAAT TARIEF

3 inlassingen van 1/1 pagina € 4.385 (i.p.v. € 10.440)

3 inlassingen van ½ pagina € 2.995 (i.p.v. € 5.760)

Extra optie: online promopakket

BRUZZ.be volgt de Brusselse actualiteit op de voet en legt 
zeer performante bezoekerscijfers voor: 342.941 unieke 
bezoekers per maand (mei 2021, Google Analytics). 

Versterk uw printcampagne met vijf online 
bannerformaten op de website (desktop & mobiel):

Online promotie-aanbod enkel geldig voor vastgoedadverteerders in 
combinatie met print-advertenties in BRUZZ magazine, van 18 augustus  
tot 24 november 2021.

PAKKET IMPRESSIES TARIEF

Medium 75.000 € 851,5 (i.p.v. € 1.703)

Large 100.000 € 1.135 (i.p.v. € 2.270)

https://www.bruzz.be

LARGE LEADERBOARD

HALF PAGE

IMU

desktop

www.bruzz.be

MOBILE LB

MOBILE IMU

mobiel

B 215 x H 142,5 B 215 x H 290  mm

1/11/2 LIGGEND 
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