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Voor acties, toepasselijke kortingstarieven en voorstellen  
‘op maat’ contacteer: 

Marlies De Deygere: 02 650 10 81  •  marlies.dedeygere@bruzz.be
Sacha Devos: 02 650 10 61  •  sacha.devos@bruzz.be
sales@bruzz.be

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.BRUZZ IS

AANLEVEREN MATERIAAL
RESERVATIE 2 weken voor verschijning

DEADLINE 1 week voor verschijning

LEVERING sales@bruzz.be

SPOTLENGTE volgens overeenkomst bestelbon

Bij het niet respecteren van de deadline en onderstaande technische specificaties 
kan Bruzz niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten bij de uitzending 
van de spot.

WAV

• Sample rate: 48 kHz afgemixt op -6 dB
• Type: PCM
• Bit Depth: 16 bit

MP3
• Sample rate: 48 kHz afgemixt op -6 dB
• Bitrate: minimaal 192 Kbits/s

MP2
• Sample rate: 48 kHz afgemixt op -6 dB
• Bitrate: minimaal 256 Kbits/s

TECHNISCHE SPECIFICATIES AANLEVERING

De spot is een audiobestand (WAV/MP2/MP3). Deze dient 
volledig afgewerkt te zijn zodat geen enkele bewerking 
nodig  is en mag de afgesproken duurtijd niet overschrijden. 
De productie van de radiospot voldoet aan de huisstijl.

VRAGEN?

Bij vragen i.v.m. opmaak en aanlevering van het materiaal 
kan u steeds terecht bij sales@bruzz.be of op 02 650 10 61.

MOGELIJKHEID TOT PRODUCTIE RADIOSPOT
TARIEF 
SPOTAANMAAK

€ 600

AANLEVERING 
TEKST

Uitgeschreven spottekst, gebaseerd  
op de spotlengte overeengekomen  
op de bestelbon.

AANLEVERING 
MUZIEK 
(OPTIONEEL)

De klant kan een muziekvoorkeur of  
een audiobestand (MP3) meegeven.

DEADLINE 
AANLEVERING 
TEKST

2 weken voor uitzenddatum

AANLEVERING sales@bruzz.be

CORRECTIES Tekstcorrectie
Indien de klant de spottekst na aanmaak 
nog wil wijzigen, dan wordt er een tech-
nische kost van € 300 aangerekend.

Audiocorrectie
Indien de klant de audio na aanmaak 
nog wil wijzigen, dan kan dit één keer 
zonder extra kost. Voor een tweede 
audiocorrectie rekenen we een technische 
kost van € 300 aan.

98.8 FM
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