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BRUZZ radio, een apart en Brussels geluid
BRUZZ radio (98.8FM) is een jonge, eigentijdse stadszender 
met een grootstedelijk luisterpubliek. BRUZZ is heel erg 
betrokken met wat er leeft en gebeurt in de stad, en maakt 
interactieve radio met enthousiaste inbreng van de luisteraars. 
BRUZZ zendt uit op FM 98.8 en heeft luisteraars tot in de 
ruimte rand rond Brussel, met inbegrip van onder meer Aalst, 
Mechelen en Leuven. Je kan BRUZZ radio ook beluisteren via 
BRUZZ.be, de app, Radioplayer en DAB+.

Visual Radio
De programmablokken uptown, whatzzUp en downtown 
worden via ‘visual radio’ uitgezonden op het kanaal van 
BRUZZ televisie, en op BRUZZ.be. Het volledige programma
schema, alle presentatoren en dj’s vind je op bruzz.be/
radioprogramma.

BRUZZ ICE
BRUZZ ICE is het BRUZZ label voor alle content die 
met Brusselse jongerencultuur en muziek te maken 
heeft. BRUZZ ICE is een radioprogramma op BRUZZ 

radio én een apart digitaal radiokanaal met nonstop Brusselse 
dj’s. BRUZZ ICE is heel actief op Instagram en zit op het 
kruispunt van muziekgenres en nieuwe initiatieven in Brussel: 
De nieuwste (Belgische) muziek, going out & partytips. BRUZZ 
ICE zit ook op Spotify en MixCloud met ‘the coolest tracks, 
right here & right now, handpicked by Sasha Van der Speeten’.

Muziek, actualiteit en Brussels stadsleven
WEEKDAGEN
• Ochtendbok ‘uptown’ (7u10u) met Robbe Petitjean
• ‘D’Office’ met Sévérine Champeaux (10u12u). Samen met  

je collega’s kies jij de platen bij BRUZZ. Meedoen?  
Surf naar: bruzz.be/radio/doffice-met-severine

• WatzzUp in Brussel, middagprogramma met  
Bram Van de Velde

• Avondblok ‘downtown’ (16u19u) met Gunnar Cheyns
• ICE 100% Belgisch (19u20u) met Gailor Kiaku:  

‘De coolste tracks, de chillste moods, de hotste jams  
uit de Belgische hip hop scene.’

• Citynews: stadsbulletin met nieuws uit Brussel
• Verkeersinformatie uit Brussel

AVOND & WEEKEND
• Dj-programmatie met meer dan 50 dj’sProducers
• The Bulletin, internationaal expatprogramma.  

Zondag om 12u
• Ook te volgen via Mixcloud en Spotify

BRUZZ-presentator Gailor  
in de studio

Live radio op het gemeente-
plein van Koekelberg  
vanuit de BRUZZ-bus

BRUZZ-presentators 
 Gunnar, Robbe en Bram

Avond DJ

http://bruzz.be/radioprogramma
http://bruzz.be/radioprogramma
http://bruzz.be/radio/doffice-met-severine
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
• Radiocampagne met flexibele looptijd,  

start en einddatum
• Spotlengte: 20 sec. of 30 sec.
• Ritme: A+, A en B (9, 6 of 3 spots per dag)
• Mogelijkheid tot productie radiospot door BRUZZ  

(zie volgende pagina)
• Combinatie mogelijk met print, televisie en online
• Radiospots in Frans of Engels mogelijk vanaf 19u

PARTNERVERMELDING
Voor de vermelding van commerciële partners geldt een 
toeslag van 15%. Vermelding van mediapartners kan 
volgens het principe van de wederkerigheid: vermelding 
van BRUZZ als partner in hun campages. De radiospot 
beginnen met ‘BRUZZ presenteert’ is voorbehouden voor 
de campagnes van BRUZZ. BRUZZ verkiest de formulering 
achteraan: ‘met de steun van BRUZZ’.

TOESLAGEN Partner- of sponsorvermelding: +15%

RESERVATIE 2 weken voor uitzenddatum

MATERIAAL 1 week voor uitzenddatum

AANLEVERING sales@bruzz.be

FORMAAT WAF / MP2 / MP3

Weektarieven

SPOT 20 SECONDEN,  1  WEEK 

A+ campagne (9 spots/dag) € 6.300

A-campagne (6 spots/dag): € 4.200

B-campagne (3 spots/dag): € 2.205

ICE (3 spots in de namiddag (online),  
3 spots ’s avonds (FM+online)) € 2.205

SPOT 30 SECONDEN,  1  WEEK 

A+ campagne (9 spots/dag) € 8.400

A-campagne (6 spots/dag) € 5.600

B-campagne (3 spots/dag) € 2.940

ICE (3 spots in de namiddag (online),  
3 spots ’s avonds (FM+online)): € 2.940

Dagtarieven

CAMPAGNE 30 SEC. 20 SEC.

A+ campagne (9 spots/dag) € 1.200 € 900

A-campagne (6 spots/dag) € 800 € 600

B-campagne (3 spots/dag) € 420 € 315

BRUZZ ICE-campagne € 420 € 315

TARIEVEN 2023

Afwijkende spotlengte? Prijs op aanvraag.

Contacteer ons voor andere periodes, combinaties  
of spotlengtes.
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FACTS & FIGURES 
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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 technische 
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.

B
ro

n
: B

R
U

Z
Z

 B
er

ei
ks

tu
di

e 
20

22
 –

 I
P

SO
S 

– 
B

er
ei

kc
ij

fe
rs

 v
oo

r 
B

ru
ss

el
 e

n
 d

e 
ra

n
d 

ro
n

d 
B

ru
ss

el


