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Wist je dat BRUZZ maar liefst  
twee culinaire instituten in huis heeft? 

Nick Trachet en Michel Verlinden staan elke week in voor 
het culinair aanbod in BRUZZ magazine.

Nick Trachet brengt in ‘Culinair Ontdekt’ elke week 
gedetailleerd verslag uit van zijn zoektocht naar bijzondere 
gerechten, ingrediënten en culinaire tradities. Hij duikt 
daarbij zowel diep de stad als de geschiedenis in.

Michel Verlinden kent Brussel, en vooral de Brusselse 
horeca, op zijn duimpje. Een klasserestaurant, een cafeetje, 
een bistro om de hoek, een pizzeria, trattoria,… elke nieuwe 
drink- en eetgelegenheid staat op zijn radar. De aanraders 
worden getipt in BRUZZ ‘Eat&Drink’.

Cover Inhoud
Advertentie  
1/8 liggend

Advertentie  
1/4 staand

BRUZZ magazine wordt elke week verspreid op 55.000 
exemplaren, en richt zich naar mensen die wonen, werken, 
leven, winkelen, eten en drinken in Brussel. 

Adverteerders die zich willen positioneren bij een actief 
publiek dat graag en bewust eet en drinkt, vinden op de 
culinaire BRUZZ-pagina’s een gedroomde context én een 
zeer interessant sponsoraanbod.
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEID

SPONSORFORMAAT ‘Culinair  Ontdekt’  en ‘Eat&Drink’

Formaat 1/8 pagina horizontaal 

Afmetingen 200 mm breed x 35 mm hoog

Commercieel tarief 490 euro / 1 inlassing

Culinair tarief 980 euro / 4 inlassingen

Culinair voordeeltarief enkel geldig voor horeca, voedingswinkels, biowinkels, wijnverdelers 
en culinaire evenementen, met hetzelfde materiaal en met opeenvolgende inlassingen. Niet 
cumuleerbaar met andere kortingen of promoties.

VERSCHIJNING
Elke week op woensdag

OPLAGE
55.000 exemplaren

TAAL
NL / FR / EN

INFO- EN TECHNISCHE FICHE
www.bruzz.be/adverteren-bij-
bruzz/bruzz-stadsmagazine

CONTACTEER ONS 
Voor een combinatie-aanbod  
met online bannering op  
BRUZZ.be

FACTS & FIGURES 

RESERVATIE ADVERTENTIE 2 weken voor verschijning

AANLEVERING MATERIAAL (DRUKKLAAR) 1 week voor verschijning 

LEVERING ADVERTENTIE sales@bruzz.be

RESERVATIE EN DEADLINE
 First come first served, volgens beschikbaarheid

‘Culinair Ontdekt’ 
door Nick Trachet

1/8 LIGGEND 

B 200 x H 35 mm


