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BaNCHiZa URBaNĂ 
Produs	editorial	igloomedia,	Banchiza Urbană	este	o	revistă	
deschisă	industriei	creative	autohtone,	care	vorbește	despre	
oraș,	oameni	și	idei.	Salută,	prezintă	și	susţine	creativitatea	
și	industriile	creative	în	toate	ipostazele	lor;	vorbește	despre	
oamenii	care	animă	orașul	și-l	fac	să	se	configureze	frumos	
și	onest.	Prin	design,	arhitectură,	fotografii,	scriitură,	muzică,	
teatru,	fashion	ori	artă	stradală,	orașul	este	un	depozitar	de	
creativitate	 și	 un	 loc	 de	 experimentare.	Banchiza Urbană	

este	și	un	periodic	de	gust	bun.	Exploratoare	de	gesturi	și	
gusturi	urbane,	Banchiza a	decis	să	își	strângă	toate	istoriile	
(de)gustate	și	metabolizate	într-o	secţiune	inedit	de	îngustă.	

igloo îngust	este	numele	revistei	care	coexistă	cu	Banchiza	
Urbană.	Gusturile	orașelor,	 și	nu	numai,	 se	vor	concretiza		
într-un	 caleidoscop	 care	 ne	 face	 trupurile	 și	 minţile	 să	
vibreze	și	să	găsească	o	dimensiune	a	deplinului.	





CaLeNdaR editORiaL 2020
#16	–	ECO-BIO	 	 	 								
#17	–	TRAVELLING	 	 								
#18	–	GOOD	FOOD	–	NEW	ROMANIAN	CUISINE
#19	–	PAST-PRESENT

primăvară	–	martie
vară	–	iunie
toamnă	–	septembrie	
iarnă	–	decembrie



BANCHIZA	URBANĂ
#16 – eCO-BiO
Într-o	lume	a	încălzirii	globale	și	a	altor	demoni,	încercăm	să	înţelegem	
cât	de	important	a	devenit	să	reciclăm,	să	trăim	eco,	în	acord	cu	ritmul	
naturii,	să	contribuim	la	un	viitor	verde.	 Iniţiative,	proiecte,	oameni:	
de	la	mâncare	la	produse	cosmetice	până	la	salvarea	patrimoniului	–	
noi	toţi	putem	fi	super-eroii	propriilor	orașe.

BANCHIZA	URBANĂ
#17 – tRaVeLLiNG
Portret	 al	 călătorului	 urban	 de	 secol	 21:	 top	 destinaţii	 de	 vară	 cu	
savori	urbane	și	marine;	unde	și	ce	ne	bucură	ochii	și	trupul	și	care	
sunt	destinaţiile	de	neratat	 în	 2020.	Bonus:	 cum	 să	 supravieţuiești	
verii	toride	a	orașului	–	locuri	și	gusturi	răcoritoare.



BANCHIZA	URBANĂ
#19 – PaSt-PReSeNt
Tradiţiile	 sunt	 ingredientul	 de	 bază	 al	 viitorului.	 Meșteșugurile	 tre-
cutului	 pot	 fi,	 indiferent	 de	 domeniu,	 baza	 creativă	 și	 inspiraţia		
tinerilor	făuritori	de	frumos.	Ce	meserii	și	meșteșuguri	au	șanse	reale	
de	supravieţuire	și	cum	se	regăsesc	ele	transpuse	în	preocupările	și	
creaţiile	prezentului?	Cine	sunt	noii/vechii	„industriași	creativi?”	Care	
sunt	dificultăţile	și	satisfacţiile	lor?

BANCHIZA	URBANĂ	
#18 – GOOd FOOd – NeW 
ROMaNiaN CUiSiNe
Banchiza	 Urbană	 și	 igloo	 îngust	 își	 propun	 să	 facă	 o	 călătorie	 de	
gust	 bun	 în	 universul	 gastronomic	 al	 noii	 bucătării	 românești.		
Bucate	alese,	implicarea	comunităţii,	chefi	curajoși.	Bineînţeles,	avem	
energie	 și	 curiozitate	 să	 tragem	 cu	 ochiul	 și	 la	 gusturi	 și	 ipostaze	
apetisante	de	peste	hotare.



Public ŢintĂ & AuDiEnŢĂ

Revista	se	adresează	în	principal
locuitorilor	orașului,	persoane	tinere,
educate,	interesate	de	actualitatea
culturală,	promotori	ai	unui	stil	de
viaţă	sănătos,	dar	și	unui	public
specializat	format	din	arhitecţi,
graficieni,	designeri,	peisagiști,
cineaști,	fotografi,	muzicieni,
scriitori,	jurnaliști,	profesori	și
studenţi	ai	instituţiilor	specializate
de	învăţământ	superior.

DistRibuŢiE

Revista	va	fi	distribuită	în	cafenele,	
bistrouri	și	spaţii	neconvenţionale	
din	București:	magazinul	Dizainăr,	
Coffee	Up,	Palatul	Universul,	M60,	
Energiea,	ALEF	–	Espresso	Bar,	
Institutul	Cultural	Român,	Club	
Control,	Nod	makerspace,	MNAR,	
MŢR,	MNAC,	POINT,	The	Ark,	Trofic,	
librăriile	Cărturești,	Simbio,	Atelier	
Pinion,	soto,	Animaletto	Pizza	Bar,	
The	Urbanist	și	va	fi	disponibilă	pe	
www.igloo.ro



RATE CARD (fĂRĂ TvA)

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

CARACTERISTICI 
TIPOGRAfICE

hârtie – offset 130 g/mp
culori – policromie
număr de pagini – 60 + coperta

format finit inchis: 230 x 310 mm

AD 1/1 pagină/coperta 4: 
200 x 280 mm
AD 2/1 pagină simplă (spread): 
430 x 280 mm
AD 1/2 pagină: 200 x 135 mm

BANCHIZA URBANĂ

format finit inchis: 200 x 310 mm

AD 1/1 pagină/coperta 4: 
170 x 280 mm
AD 2/1 pagină simplă (spread): 
370 x 280 mm
AD 1/2 pagină: 170 x 135 mm

IGLOO ÎNGUST

RAtE cARD (fĂRĂ tvA)

2/1	pagină	(spread)	–	3.200 euro
1/1	pagină	–	2.200 euro
1/2	pagină	(orizontal)	–	1.200 euro
1/2	pagină	(vertical)	–	1.200 euro
coperta	4	–	3.600 euro

format	machete	.tif,	300	dpi,	CMYK
tiRaJ –	5.000	exemplare

cARActERistici
tiPogRAficE

BaNCHiZa URBaNĂ
format	finit	închis:	230	x	310	mm

AD	1/1	pagină/coperta	4:
200	x	280	mm
AD	2/1	pagină	simplă	(spread):
430	x	280	mm
AD	1/2	pagină	(orizontal):	200	x	135	mm
AD	1/2	pagină	(vertical):	95	x	280	mm

iGLOO ÎNGUSt
format	finit	închis:	200	x	310	mm

AD	1/1	pagină/coperta	4:
170	x	280	mm
AD	2/1	pagină	simplă	(spread):
370	x	280	mm
AD	1/2	pagină	(orizontal):	170	x	135	mm
AD	1/2	pagină	(vertical):	80	x	280	mm

hârtie	–	offset	130	g/mp
culori	–	policromie
număr	de	pagini	–	80	+	coperta



igloo Îngust

bAncHiZA uRbAnĂ

200 x 280 mm

pagină	simplă	/	coperta	4

170 x 280 mm

pagină	simplă	/	coperta	4

170 x 135 mm

1/2	pagină	(orizontal)
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1/2	pagină	(vertical)

200 x 135 mm

1/2	pagină	(orizontal)

95
 x

 2
80

 m
m

1/2	pagină	(vertical)

430 x 280 mm

spread

370 x 280 mm

spread



contAct
adresă

Brezoianu	4,	050023,	
București,	Sector	5
021/3134118,	031/8052010	
021/3134118	(fax)
www.igloo.ro
facebook.com/	banchizaurbana	
instagram.com/banchiza.urbana
office@igloo.ro

Publicitate

Alexandru	David
+40721932404
alexandru.david@igloo.ro

Petre	Lică
+40723634923
petre.lica@igloo.ro


