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BANCHIZA URBANĂ
Produs editorial igloomedia, Banchiza Urbană reprezintă
platforma igloo deschisă industriei creative, o publicație dinamică
– prin ton și grafică – care vorbește despre oraș, oameni și idei.
Gândit ca un instrument de comunicare al problematicii orașului,
scris de specialiști pentru publicul larg, Banchiza Urbană este
un teritoriu plutitor ocupat în totalitate de industriașii creativi
și poveștile lor. Designeri, meșteșugari, arhitecți, actori, scriitori,

publicitari sau fotografi vor deveni subiectul principalelor
articole, materiale, reportaje foto și interviuri cuprinse în paginile
Banchizei. Grafica neconvențională și tonul vesel convertesc
Banchiza într-un instrument de informare și divertisment în
oraș. Distribuită gratuit, Banchiza Urbană va putea fi răsfoită în
galerii, cafenele,  muzee, bistrouri și spații neconvenționale din
București, dar și la festivaluri și evenimente.  

CALENDAR EDITORIAL
#  9 - CREATIVE FRESH
#10 - SUMMER VIBES
#11 - ARTS&CRAFTS

aprilie – mai
iulie – august
octombrie – noiembrie

BANCHIZA URBANĂ #9 – CREATIVE FRESH
Banchiza Urbană #9 va lua pulsul orașului în toate ipostazele sale fresh:
evenimente, iniţiative urbane, festivaluri, locuri, trasee culturale ori
proiecte inedite. Design, arhitectură, fotografie, scriitură, muzică, teatru,
fashion ori artă stradală – sunt doar câteva dintre domeniile prin care
orașul se va redesena în paginile revistei.

BANCHIZA URBANĂ #10 – SUMMER VIBES
BU la munte și la mare. Dar și în București ori peste hotare. Cu un aer estival, urbana
Banchiză va colinda în căutare de locuri umbroase, dar și de subiecte demne de o
vară incendiară. Bicicletele vor colinda prin țară, iar Banchiza va încerca să ajungă
cât mai departe la festivaluri de muzică, film etc. Un număr care stă sub semnul
călătoriilor urbane și nu numai, dar și al călătorilor și poveștilor acestora.

BANCHIZA URBANĂ #11 – ARTS&CRAFTS
Efervescența toamnei pune Banchiza Urbană sub semnul unei recolte
deosebite. Vorbim despre acele pasiuni și meșteșuguri care riscă să
dispară sub povara unor valori care se diluează. „Frumoșii nebuni ai
marilor orașe” vor fi fotografi, designeri, bijutieri, ilustratori, cafegii,
jurnaliști, bucătari, arhitecţi ori oameni din lumea filmului.

Public ȚintĂ & AUDIENȚĂ

distribuție

Revista se adresează în principal locuitorilor orașului,
persoane tinere, educate, interesate de actualitatea
culturală, promotori ai unui stil de viață sănatos, dar și
unui public specializat format din arhitecți, graficieni,
designeri, peisagiști, cineaști, fotografi, muzicieni, scriitori,
jurnaliști, profesori și studenți ai instituțiilor specializate de
învățământ superior.

Revista va fi distribuită gratuit în galerii și spații
neconvenționale din București: Galeria Galateca,
magazinul Dizainăr, Coffee Up, Palatul Universul, M60,
Energiea, Origo, Institutul Cultural Român, Club Control,
Nod makerspace, MNAR, MȚR, MNAC, POINT, The Ark, Trofic,
librăriile Cărturești, Simbio, Moony, Atelier Pinion, Kube
Musette, Animaletto Pizza Bar, The Urbanist etc.
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RATE CARD (fără tva)

caracteristici tipografice

2/1 pagină (spread) – 3.200 euro
1/1 pagină – 2.200 euro
1/2 pagină – 1.200 euro
coperta 4 – 3.600 euro
format machete .tif, 300 dpi, CMYK
TIRAJ – 5.000 exemplare

AD 1/1 pagină/coperta 4: 200 x 280 mm
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nr. pagini – 56 + copertă
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A dresă
Brezoianu 4, 050023,
București, Sector 5
021/3134118, 031/8052010
021/3134118 (fax)
www.igloo.ro
facebook.com/igloomedia
office@igloo.ro
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