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Revista

Trendsetter în presa 
de arhitectură românească
Peste 5.000 de arhitecți citesc igloo, revistă 
fondată în 2001, cu conținut online disponibil 
din 2006. Substanța editorială, opinia 
profesionistă și pre zentarea excelentă fac din 
igloo o publicație de colecție și un trendsetter 
în domeniul arhitecturii, urbanismului, 
designului și culturii vizuale. Din 2018 numărul 
special igloo apare în ediție limitată de 250 de 
exemplare, numerotate, cu coperte cartonate.
Formulele grafice, de conținut și tipografice 
deosebite prezintă în mod atractiv versiunea 
tipărită și digitală, astfel încât publicul să fie 
permanent conectat la ritmul culturii vizuale 
și la mediul construit contemporan, local și 
internațional.
Revista constituie astăzi un reper pe scena 
publicațiilor periodice de calitate din România, 
ceea ce face ca asocierea cu brandul igloo 
să garanteze profesionalismul și preocuparea 
pentru inovație și creativitate.



Calendar editorial

  FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC  IAN

 PRINT IGLOO #188 IGLOO #189 IGLOO #190 IGLOO #191 IGLOO #192 IGLOO #193
 BT AD/ADVERT 29 ianuarie  26 martie  24 mai  23 iulie  24 septembrie 22 noiembrie
 DATĂ APARIȚIE 08 februarie  05 aprilie  03 iunie  02 august  04 octombrie 02 decembrie



igloo apare o dată la două luni și expune,  
într-un spectru generos de rubrici și teme, 
inovații și soluții creative din arhitectură, 
urbanism și design. Fiecare număr cuprinde și 
un dosar tematic; pentru 2019 sunt planificate: 
Lumina naturală în arhitectură, China, Holiday 
Architecture, Reprezentare-Vizualizare (Desen 3D, 
Modelare și Machete), Rural și Big City Lights.

Întreg acest conținut, prezentarea editorială și 
grafică de excepție, precum și deschiderea către 
un cititor fidel și specializat (dar și către publicul 
larg) constituie motive solide să vă asociați 
brandul cu o astfel de publicație emblematică, 
ce funcționează astfel ca un instrument de 
comunicare ideal pentru produsele și soluțiile 
tehnice conexe.

Un instrument de 
comunicare strategică 

Teme & Rubrici

AGENDĂ
TEORIE
ESEU URBAN
CITYPLUS
INOVAȚIE
ARHITECTURI 
EMERGENTE

ARHITECTURA – DE LA 
GREEN LA CIRCULAR
SMART HABITAT
PROIECTE
DOSAR
TRAVEL DESIGN
DESIGN



Public țintă, 
Audiență 
& Distribuție

Publicația igloo se adresează mai ales celor 
interesați de actualitatea arhitecturală și culturală 
în genere: arhitecți, designeri, promotori imobiliari, 
furnizori și distribuitori de materiale și accesorii, 
companii și organizații implicate în industria 
construcțiilor, dar și în industriile creative, oameni de 
afaceri din domeniile conexe, profesori și studenți la 
arhitectură, urba nism, design, construcții, artă.

Revista are distribuție națională, în rețelele Relay/
Inmedio (centre comerciale), în librării (Humanitas, 
Cărturești, Eminescu, grupul Librarium), la târguri de 
specialitate și de carte (Gaudeamus, Bookfest) și în 
expoziții de profil.
 
Online: igloo.ro, carturesti.ro, 
libhumanitas.ro, elefant.ro, libris.ro.

15.000
c i t i t o r i / e d i ț i e

5.000
e x e m p l a r e / e d i ț i e ,
6  a p a r i ț i i  p e  a n



Rate card

AD
coperta 4   5.500 EUR 
2/1 pagină (spread)  5.500 EUR 
1/1 pagină dreapta rubrică sumar 3.500 EUR 
1/1 pagină dreapta  3.200 EUR 
1/1 pagină stânga  2.500 EUR 
1/2 pagină rubrică sumar  2.800 EUR
1/2 pagină   2.500 EUR

ADVERTORIAL 
2/1 pagină (spread)  3.500 EUR 
1/1 pagină   2.500 EUR
1/2 pagină   2.000 EUR

INSERT
5.000 de bucăți  1.500 EUR 
3.000 de bucăți  1.300 EUR
1.500 de bucăți  1.000 EUR

prețurile nu conțin TVA



AD

230 x 310
(+3 mm bleed)
pagină simplă

92.5 x 270
(+3 mm bleed)
1/2 pagină

460 x 310
(+3 mm bleed)
spread

TIP DIMENSIUNI REZOLUȚIE FORMAT
1/1 pagină  230 x 310 mm + 3 mm bleed 300dpi CMYK
2/1 pagină (spread) 460 x 310 mm + 3 mm bleed 300dpi CMYK
1/2 pagină vertical 92.5 x 270 mm 300dpi CMYK



Advertoriale

TIP TEXT FOTO LOGO
1/1 pagină 1.500 caractere cu spații min 230 x 230 la 300dpi   vector
2/1 pagină (spread) 2.500 caractere cu spații min 230 x 230 la 300dpi vector
1/2 pagină vertical 1.000 caractere cu spații min 230 x 230 la 300dpi vector

ADVERTORIAL
1/2 pagină

ADVERTORIAL
pagină simplă

ADVERTORIAL
spread
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