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BRUZZ televisie brengt Brussel naar  
de huiskamer

BRUZZ tv geeft met de dagelijkse nieuwsuitzending 
‘BRUZZ 24’ een overzicht van de Brusselse actualiteit. 
BRUZZ is een echte lokale zender van de straat, dicht bij 
het dagelijkse leven in de stad en aanwezig bij de Brusselse 
stadsevenementen.

Nieuws vanuit de stad

‘BRUZZ 24’ is om 18u de dagelijkse afspraak met de Brusselse 
actualiteit, en wordt klokvast om het half uur uitgezonden. 
BRUZZ televisie schakelt over naar de BRUZZ radiostudio 
tijdens het ochtendblok ‘Uptown’ tussen 7u en 10u en het 
avondblok ‘Downtown’ tussen 16u en 18u voor een stevige 
portie visual radio met nieuws en muziek.

Op zaterdag geeft BRUZZ in ‘de Week van BRUZZ ‘de 
samenvatting van de afgelopen week met de meest 
spraakmakende actuareportages, gepresenteerd vanop 
een locatie in de stad. ‘De Week van BRUZZ’ geeft ook alle 
Vlamingen een boeiende kijk op Brussel, via de wekelijkse 
uitzending op nationale televisie (VRT, één, zaterdagmiddag).

Brussel is een bruisende, internationale stad. In het 
wekelijkse lifestylemagazine BRUZZ International toont het 
BRUZZ expat-team hun favoriete plekken, initiatieven en 
ontdekkingen in Brussel op vlak van food&drink, shopping, 
dienstverlening en cultuur.

Elke week op donderdag nodigen opiniemaker Luckas 
Vander Taelen en BRUZZ-stem Melina Verbeeck afwisselend 
een studiogast uit die midden in de Brusselse actualiteit 
staat. ‘A La Carte’ staat garant voor een diepgaand gesprek.

Voor elke Brusselaar

BRUZZ televisie wordt via analoge en digitale televisie 
uitgezonden in het Brusselse gewest via Proximus, Telenet 
en VOO. Buiten het Brusselse gewest kunnen kijkers van 
Proximus en Telenet het BRUZZ-nieuws gratis oproepen via 
het on demand-aanbod. 

BRUZZ televisie is ook van overal ter wereld te volgen op 
het online LIVE kanaal van BRUZZ.be. Alle uitzendingen 
kunnen ook worden herbekeken via de website. Met de 
ondertiteling (on demand) in het Nederlands, Engels en 
Frans is BRUZZ tv er voor elke Brusselaar.

Discussieprogramma  
‘A La Carte’

BRUZZ 24

BRUZZ-reporter 
Toon Hendrickx

Lifestyle-
magazine  

BRUZZ  
International
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
• Televisie-campagne met flexibele looptijd,  

start- en einddatum
• Spots van variabele lengte
• Vol ritme (34 spots/dag) en half ritme (17 spots/dag)
• Uitzending: van 18u tot 7u, van 10u tot 12u, van 14u tot 16u
• Content advertising via publireportages
• BAN (Boodschap van Algemeen Nut)
• Combinatie mogelijk met print, radio en online
• Nationaal advertentiepakket met alle Vlaamse 

regionale televisiezenders
• Contacteer ons voor de productie van uw televisiespot 

(via extern agentschap)

TYPE LENGTE RITME TARIEF

Publi + 60” - 90” 17x: tussen 18 en 7u +  
10 en 12u + 14 en 16u € 1.000

Publireportage dagtarief

TYPE LENGTE RITME TARIEF

Medium 60” - 90” 12x: tussen 12u en 18u € 640

Lang 90” - 120” 12x: tussen 12u en 18u € 720

Extra lang 120” - 180” 6x: tussen 12u en 18u € 640

Publireportage op zaterdag

TOESLAGEN Partner- of sponsorvermelding: +15%

RESERVATIE 2 weken voor uitzenddatum

MATERIAAL 1 week voor uitzenddatum

AANLEVERING sales@bruzz.be

VERMELDING
Verplicht bij publireportages en boodschap  
van algemeen nut

PUBLI Vermelding van PP logo

BAN Vermelding van opdrachtgever

Campagne weektarieven (in half of vol ritme)

SPOT 20 SECONDEN /  1  WEEK FORMAAT TARIEF

Vol ritme (34 spots/dag) 20” € 4.704

Half ritme (17 spots/dag) 20” € 2.464 

SPOT 30 SECONDEN /  1  WEEK FORMAAT TARIEF

Vol ritme (34 spots/dag) 30” € 5.880

Half ritme (17 spots/dag) 30” € 3.080

Campagne dagtarieven (in half of vol ritme)

SPOT /  DAG FORMAAT TARIEF

Vol ritme (34 spots/dag) 30” € 840

Half ritme (17 spots/dag) 30” € 440

Vol ritme (34 spots/dag) 20” € 672

Half ritme (17 spots/dag) 20” € 352

TARIEVEN 
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FACTS & FIGURES 
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Vereenvoudigd tarief voor een nationale tv-campagne  
op alle regionale zenders in Vlaanderen en Brussel:  
ATV, AVS, BRUZZ, Focus & WTV, RINGtv, ROB-tv,  
RTV,  TV Limburg en TV Oost.

• 1 week campagne (80 spots per zender)  
> Spot 20”: € 21.120 
> Spot 30”: € 26.400 

• Surf naar bruzz.be/adverteer-op-bruzz-tv of contacteer 
ons via sales@bruzz.be voor de volledige tarievenfiche met 
andere spotlengtes en looptijd.

• Meer info over de regionale zenders via www.nortv.be

TARIEVEN VOOR NATIONAAL PAKKET REGIONALE ZENDERS
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BRUZZ TV

http://bruzz.be/adverteer-op-bruzz-tv
mailto:sales%40bruzz.be?subject=
http://www.nortv.be

