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Sărbătorim două decenii 
de existență a editurii igloo: 
peste 200 de ediții ale revistei, 
numeroase publicații din 
colecțiile deja cunoscute și zeci 
de evenimente și expoziții – 
toate au conturat o deschidere 
culturală a profesiei și au ajutat 
exponențial la valorificarea 
arhitecturii locale. În 2023, igloo 
promite un viitor cel puțin la fel 
de curajos și valoros, ilustrat 
printr-o grafică nouă, actuală 
pentru revistă și colecțiile deja 
îndrăgite, și un nou logo, care 
reîmprospătează viziunea noastră 
despre arhitectură, design și 
patrimoniu. Construim împreună 
următoarele 120 de numere de 
igloo, următorii 20 de ani de 
arhitectură, design, patrimoniu. 



Trendsetter în 
presa de arhitectură 
românească

igloo se definește ca o platformă media 
multidisciplinară care de 20 de ani 
valorifică arhitectura, într-o formulă ce 
îmbină armonios mediile print, digital și 
social media. Substanța editorială, opinia 
profesionistă și grafica actuală fac din igloo 
o publicație de colecție și un trendsetter 
în domeniul arhitecturii, urbanismului, 
designului și culturii vizuale, atrăgând atenția 
tuturor sectoarelor din industria creativă. 

Articolele igloo oferă material comprehensiv, 
care ilustrează cele mai bune și mai 
relevante caracteristici ale companiei 
tale – fie că este vorba despre un proiect, 
un produs, o colecție sau un eveniment. 
După 20 de ani de observare neîntreruptă 
a fenomenului arhitectural românesc și 
internațional, revista igloo constituie un 
reper pe scena publicațiilor periodice din 
România, ceea ce face ca asocierea cu 
brandul igloo să garanteze profesionalismul 
și preocuparea pentru calitate.
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Calendar editorial



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; iar pentru 2023 sunt 
planificate următoarele: Architectural 
Intelligence / Materialitate / Verde / Filmul și 
arhitectura / Efemer / Igloo profil. 

Conținutul, 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 ca un 
instrument de comunicare ideal pentru 
produsele și soluțiile tehnice conexe. 

AGENDĂ

ARHITECTURĂ: 
PROIECTE DIN 
ROMÂNIA, PROIECTE 
INTERNAȚIONALE

DOSAR

SPAȚIU PUBLIC: 
ACTIVIȘTI URBANI, 
PROIECTE DIN 
ROMÂNIA, CITY PLUS

SUSTENABIL: 
ARHITECTURĂ, 
TEHNOLOGII, DESIGN

FEMEI ÎN 
ARHITECTURĂ

DEGUSTBUN:  
MENIUL ZILEI, 
DIGESTIV, DESERT, 
TACLALE



Teme igloo 2023

AI: inovație, tehnologie, mișcare 
emergentă. Un univers care operează 
la interfața dintre tehnologiile digitale 
avansate și mediul construit și care 
implică practici multidisciplinare: cei mai 
talentați și inspirați designeri, fabricatori 
și teoreticieni care și-au exprimat 
căutările în ultimii ani. Numim asta 
inteligență arhitecturală (architectural 
intelligence) și surprindem în dosar 
paradigma complexității, a metodelor de 
proiectare și implementare. 

#212 februarie – martie
Architectural Intelligence 

Perioada ce urmează se dovedește 
a fi cel puțin interesantă: intersecția 
dintre tehnologii, craft și inovație ajută 
la conturarea unui viitor surprinzător 
pentru arhitectură, în care materialitatea 
joacă un rol esențial pe scena 
posibilităților viitoare. Intenționăm, 
așadar, să realizăm un inventar al noilor 
materiale sustenabile, urmărind să 
surprindem aplicații sustenabile, care 
ajută la configurarea unui viitor echitabil 
pentru mediul construit.

#213 aprilie – mai
Materialitate

Dezbatem subiectul nu doar pentru 
că e vară, ci și pentru că am dezvoltat 
un interes sporit pentru politicile de 
arhitectură peisajeră neconvențională, 
care devin eficiente în îmbogățirea 
calității vieții în mediul construit. 
Trăim într-un timp în care teritoriul 
vegetal scade în procent, în favoarea 
materialelor artificiale ce produc impact 
negativ asupra mediului și sănătății. 
Verdele devine, astfel, un laitmotiv, 
un element de centrare a direcției 
arhitecturii viitorului.

#214 iunie – iulie
Verde



Teme igloo 2023

După succesul numărului 201, care 
aducea în lumină domeniul scenografiei, 
într-un gest solidar cu artele spectacolului, 
ediția din 2023 dezvoltă amprenta 
scenografică din film. Propunem 
o privire alertă asupra celor mai 
interesante decoruri de film românesc și 
internațional și deschidem dialoguri cu 
regizori, producători și scenografi despre 
cele mai urmărite producții: de la noul 
serial al lui Tim Burton, produs și filmat în 
România, la filmele premiate la festivalurile 
independente.

#215 august – septembrie
Filmul și arhitectura 

Spații temporare cu impact care 
dăinuie. Intervenții de acupunctură 
urbană. Privind istoric, arhitectura a 
urmărit întotdeauna permanență și 
monumentalitate. Direcția actuală, 
sustenabilă, este în același timp 
preocupată de prezervare, cât și de 
revalorificarea a ceea ce, datorită 
avansurilor tehnologice rapide, devine 
obsolet. Arhitectura efemeră înseamnă 
o sursă de cercetare didactică, ce 
poate informa despre o potențială 
memorie colectivă. 

#216 octombrie – noiembrie
Efemer

Reluând seria monografiilor, 
numărul aduce în lumină viziunea 
arhitectului de referință, dezvăluind 
detalii fundamentale care stau la 
baza proiectelor realizate. Tematica 
explorează principiile creative, marcând 
elementele esențiale de anatomie 
arhitecturală prin lucrări remarcabile, dar 
și prin idei care nu au căpătat încă formă 
fizică. Prezentarea capătă un caracter 
personal, prin conturarea unui interviu 
amplu. Personajul? Surpriză.

#217 decembrie – ianuarie
Profil



15.000
cit i tor i/ediț ie

5.000
exemplare/ediț ie,
6 apariț i i  pe an

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, ingineri, jurnaliști, 
artiști, 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.
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(+3 mm bleed)
pagină simplă

Vizitează arta 
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