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despre colecțiE
Inițiată în 2007, seria igloobest selectează și reunește, într-o formulă
grafică și editorială de excepție, cele mai reușite proiecte recente de
arhitectură românească. Albumele colecției sunt bilingve, accesibile unui
public larg și se concentrează asupra anumitor programe arhitecturale
(locuințe, birouri, hoteluri, interioare, conace și pensiuni). Proiectele
prezentate, remarcabile prin curajul discursului arhitectonic și prin grija
pentru calitatea vieții, oferă de fiecare dată o radiografie coerentă, dar nu
mai puțin surprinzătoare a dinamicii arhitecturii contemporane.
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BIROURI DIN ROMÂNIA. DESIGN INTERIOR #2
igloomedia a lansat \n 2015 o nou` serie a colec]iei igloobest dedicat`
amenaj`rilor de birouri, un domeniu tot mai dinamic [i mai spectaculos.
|ntr-o lume \n care identitatea vizual` pare decisiv`, sediul unei companii
reprezint` cartea sa de vizit`. Albumul Birouri din Romånia. Design Interior 2
va prezenta o selec]ie a celor mai valoroase proiecte de amenajare din ultimii
ani, unde spa]iul de lucru devine o surs` de inspira]ie, r`spunzånd cu succes
standardelor de reprezentativitate ale companiei [i nevoilor angajatului
contemporan.

CRAME DIN ROMÂNIA
România se bucur` de o îndelung` tradi]ie a vin`ritului, calitatea
terroir-ului, a solurilor [i a climei contribuind semnificativ la dezvoltarea
acestei industrii. Tot mai mul]i produc`tori de vin au \nceput s` investeasc`
\n amenajarea unor spa]ii de produc]ie care, prin pozi]ionarea geografic`,
peisajele \nconjur`toare [i tehnologie, devin adev`rate destina]ii turistice.
Noul album din colec]ia igloobest grupeaz` o selec]ie de 14 crame de pe
teritoriul ]`rii noastre, care mizeaz` pe calitate [i inova]ie. Sunt locuri ce
ofer` experien]e inedite iubitorilor de vin [i c`l`torii.

CONACE ȘI PENSIUNI DIN ROMÂNIA #2
În zilele noastre, cei ce călătoresc caută tot mai mult ineditul şi experienţele
personalizate, astfel că albumul Conace şi Pensiuni din România 2 prezintă
o selecţie de 20 locuri speciale din ţară care se remarcă prin calitatea
arhitecturii, fie că este vorba de recuperări ale unor construcţii vechi sau
de proiecte în totalitate noi. Publicaţia vine în completarea albumului
Hoteluri din România 2, alături de care conturează o hartă a celor mai
interesante şi mai frumoase locuri de cazare de la noi, constituind un reper
atât pentru arhitecţi şi alţi profesionişti ai spaţiului construit, cât şi pentru
călătorii interesaţi de design, patrimoniu ori, pur şi simplu, de spaţii care
spun o poveste sau creează o atmosferă.

CASE DIN ROMÂNIA #9
Case din România, una dintre cele mai îndrăgite şi de succes serii ale
colecţiei igloobest, va fi completată anul acesta cu un nou volum, aducând
în prim-plan o selecție a celor mai reușite și mai îndrăznețe proiecte de
locuințe individuale din spațiul românesc. Sunt case „de autor”, inovative,
cum nu întâlnim la tot pasul în plimbările noastre; sunt case care vorbesc
deopotrivă despre plăcerea locuirii „pe pământ” (și nu „la bloc”) și
despre perspectivele, uneori spectaculoase, ale arhitecturii românești
contemporane.

LOCUINȚE COLECTIVE DIN ROMÂNIA #3
Albumul Locuinţe Colective din România 3 prezintă o nouă selecţie
de proiecte rezidenţiale colective, care se evidențiază prin discursul
arhitectural şi al locuirii, multe dintre ele fiind premiate la competiţiile
locale şi naţionale de specialitate. În anii ’70-’80, programul locuinţelor
colective a fost discreditat de dezvoltări masive, menite a oferi rapid şi
ieftin o casă pentru numărul mare de oameni care s-au mutat la oraş.
După 1990 a urmat o creştere, adesea necontrolată, a suburbiilor, cu case
înşiruite, grupate în comunităţi închise, opace. Astăzi însă oamenii încep să
redescopere farmecul locuirii urbane, pe înălţime, iar ceea ce îi atrage sunt
proiectele flexibile și individualizate, mai aproape de dorințele lor.

ONE ROOM DESIGN
Un reper pentru toţi cei care vor să descopere dinamismul designului de
interior autohton, albumele igloobest Interioare din România reprezintă
nu doar un instrument de informare asupra acestui domeniu, ci şi o
colecţie de sugestii pentru cei interesaţi de amenajarea propriei locuinţe.
Continuăm seria concentrându-ne de această dată asupra unor amenajări
interioare inedite, plasate în spaţiul relativ redus al unei singure încăperi.
Pe principiul less is more, exemplele alese dovedesc cum, în mod inspirat,
povestea unei amenajări poate îmbrăca în mod coerent și surprinzător un
spaţiu mic.

PUBLIC ȚINTĂ, AUDIENȚĂ & DISTRIBUȚIE
Public }int~
Albumul se adreseaz` atåt celor pasiona]i de arhitectur` [i design, interesa]i s` fie la curent
cu cele mai bune realiz`ri din arhitectura contemporan` local`, cåt [i celor direct interesa]i de
realizarea unor astfel de proiecte – dezvoltatori, investitori, constructori, arhitec]i, designeri,
ingineri etc.
Audien}~
Vårsta medie: 18-55 ani; mediu urban; statut profesional: activ; venituri medii [i mari; educa]ie:
studii medii [i superioare; cititori pe edi]ie: peste 20.000.
Distribu}ie
Albumele se pot găsi în rețelele Relay/Inmedio (centre comerciale, hoteluri), magazine de
specialitate, librării (Humanitas, Cărturești, Eminescu, Universalia – Constanța, Avec MM –
Aeroport Otopeni, Sedcom – Iași, Compania de Librării București, grupul Librarium), la târguri
de carte (Bookfest, Gaudeamus, universități de arhitectură și arte) și în expoziții de profil.
Online: igloo.ro, carturesti.ro, elefant.ro, libhumanitas.ro, libris.ro, librarie.net, emag.ro, cel.ro.
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