Media kit 2021

Trendsetter în presa
de arhitectură românească
Peste 5.000 de arhitecți citesc igloo, revista
fondată în 2001, cu conținut online disponibil
din 2006. Substanța editorială, opinia
profesionistă și prezentarea excelentă fac din
igloo o publicație de colecție și un trendsetter
în domeniul arhitecturii, urbanismului,
designului și culturii vizuale.
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.
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Rubrici
Un instrument de
comunicare strategică
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 2021 sunt planificate:
200 numere / 20 ani; Scenografie; Climate
Change; Austria; New Tech; Post Covid City.
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.
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Teme igloo 2021

#200 februarie – martie

#201 aprilie – mai

#202 iunie – iulie

Numărul aniversează a 200-a apariţie
a revistei igloo, dar şi 20 de ani de la
înfiinţarea editurii igloomedia. Conţinutul
propune o retrospectivă a celor mai
speciale proiecte, valoroşi arhitecţi,
inovatoare idei, (re)cunoscute rubrici
şi preţuite coperte. Totodată,
200 numere/20 ani este un număr
de colecţie, căci monitorizează –
direct şi indirect – arhitectura
contemporană din România.

Scena oraşului, a străzii sau a unui
teatru este un loc de visare şi închipuire.
Spaţiul de spectacol trăieşte susţinut de
scenografie ca un, să-i spunem, copil, al
arhitecturii. 7 artişti români creatori de
scenografie și costume de scenă, din
generații diferite, cu expresie conceptuală
diferită alcătuiesc dosarul: Helmut Stürmer,
Radu Boruzescu, Octavian Neculai,
Dragoș Buhagiar, Corina Grămoșteanu,
Irina Moscu, Mirela Sandu.

Green şi circular sau amprentă de carbon
0 au devenit, mult mai accelerat în
ultimele două decade, teme componente
ale proiectării arhitecturale. Numărul
explorează cum anume experimentează
end-user-ul începutului de secol 21
schimbarea de atitudine şi cum îşi asumă
grupurile profesionale şi creatorii de spaţiu
responsabilitatea faţă de resurse, pământ,
materiale şi practici.

200 NUMERE / 20 ANI

SCENOGRAFIE

CLIMATE CHANGE

Teme igloo 2021

#203 august – septembrie

#204 octombrie – noiembrie

#205 decembrie – ianuarie 2022

Arhitectura contemporană din Austria este
adusă în paginile revistei prin firul comun
al locuinţelor sociale sau subvenţionate.
Subiectul, cu tradiţie de peste 100 de ani,
dezvoltă acum interesul pentru observarea
atentă a unor sisteme integrate care
conduc la reuşita arhitecturală prin
exemple de bună practică în conlucrarea
administraţie publică locală, finanţe,
locuitori şi spaţiu.

Viteza progresului tehnologic schimbă
radical lumea. Sintagma NEW TECH
chestionează problematizant şi critic
cum practica de arhitectură, creaţia
şi construcţia sunt revoluţionate de
schimbările actuale. Instrumentele de lucru
şi comunicare, tehnologiile de fabricaţie,
cât şi mutaţii în fluxuri cunoscute definesc
un viitor alert în care arhitectura trebuie să
se redefinească, angajant.

Oraşe cu spaţii publice aproape
deșertificate, sute şi mii de ore de lucru
remote, parcuri interzise, restricţii orare sau
de călătorie sunt doar câteva din realităţile
care au amprentat oraşele în anul 2020. La
sfârşitul anului 2021, igloo reuneşte proiecte
reziliente, alternative, moduri coezive şi
gregare prin care organismele complexe
ale oraşului au rezistat și notează moduri
de adaptare, tactici remarcabile.

AUSTRIA

NEW TECH

POST COVID CITY

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, urbanism, 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.

5.000

exemplare/ediție,
6 apariții pe an

15.000
cititori/ediție

Rate card

AD
coperta 4			
2/1 pagină (spread)		
1/1 pagină dreapta rubrică sumar
1/1 pagină dreapta		
1/1 pagină stânga		
1/2 pagină rubrică sumar		
1/2 pagină			
A DV E RT OR IAL
2/1 pagină (spread)		
1/1 pagină			
1/2 pagină			
I NS E RT
5.000 de bucăți		
3.000 de bucăți		
1.500 de bucăți		
prețurile nu conțin TVA

5.500 EUR
5.500 EUR
3.500 EUR
3.200 EUR
2.500 EUR
2.800 EUR
2.500 EUR

3.500 EUR
2.500 EUR
2.000 EUR

1.500 EUR
1.300 EUR
1.000 EUR

AD

230 x 310
( + 3 m m bleed)
p a g i nă simplă

TIP
1/1 pagină
2/1 pagină (spread)
1/2 pagină vertical

460 x 310
( +3 mm ble e d)
s pre ad

DI MENSI UN I
230 x 310 mm + 3 mm bleed
460 x 310 mm + 3 mm bleed
92.5 x 270 mm

REZO LUȚ IE
300dpi
300dpi
300dpi

92.5 x 270
(+3 mm bleed)
1/2 p a g i nă

FOR M AT
CMYK
CMYK
CMYK

Advertoriale

Îți schimbi locu’, îți pierzi norocu’
– spune înțelepciunea populară.
Dar ce mai înseamnă locul când
tinerii conviețuiesc în rețele
virtuale care dematerializează
legăturile sociale? Este doar
una dintre întrebările la care
autorii noului volum igloobooks,
Vintilă Mihăilescu și Ioana
Tudora, au încercat să răspundă,
materializând o colaborare de 20
de ani care combină cercetarea
antropologică, dosarul de locuire
în contextul
migrației, poveștile intime
și dorul de casă.

A D VE RTORI AL
p a g ină s implă

TIP
1/1 pagină
2/1 pagină (spread)
1/2 pagină vertical

ADV ERT O RIAL
s pre ad

TEX T
1.500 caractere cu spații
2.500 caractere cu spații
1.000 caractere cu spații

FO T O
min 230 x 230 la 300dpi
min 230 x 230 la 300dpi
min 230 x 230 la 300dpi

AD V E RTOR IAL
1/2 p a g i nă

LOGO
vector
vector
vector

Contact
Brezoianu 4, 050023,
București, Sector 5
Telefon: 021/3134118, 031/8052010,
Fax: 021/3134118
Website: www.igloo.ro
facebook.com/igloomedia
E-mail: office@igloo.ro
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