
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 accesibile unui public larg și se concentrează asupra anumitor 
programe arhitecturale (case, locuințe colective, 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. 

igloobest
mediakit 2021



Case din România, una dintre cele mai îndrăgite şi de succes serii ale colecției 
igloobest, nu putea lipsi nici în 2021. Aşa cum v-am obişnuit, aducem, şi de data 
aceasta, în prim-plan o selecție a celor mai reușite și mai îndrăznețe proiecte de 
locuințe individuale din spațiul românesc. Sunt case „de autor”, inovatoare, cu o 
identitate puternică, ce explorează posibilitățile de raportare la mediul înconjurător 
construit sau natural. Deşi foarte diferite ca limbaj arhitectural şi spațial, toate 
vorbesc deopotrivă despre plăcerea locuirii „pe pământ” și despre perspectivele, 
uneori spectaculoase, ale arhitecturii românești contemporane.

Case din România 
selecţie 2021



Albumul Locuinţe Colective din România prezintă o nouă selecție de proiecte 
rezidențiale colective, care se remarcă prin calitatea discursului arhitectural şi a 
locuirii. După ce, în era comunistă, programul locuințelor colective a fost discreditat 
de explozia blocurilor masive, gri, menite a oferi rapid şi ieftin o casă pentru numărul 
mare de oameni care s-au mutat la oraş, astăzi, oamenii încep să redescopere 
farmecul locuirii urbane pe înălțime. Flexibile şi individualizate, proiectele selectate 
pentru acest album au în comun grija pentru coerența ansamblului şi inserarea în 
context, precum şi pentru inovație în raport cu cerințele contemporane de locuire.

LoCuinţe CoLeCtive  
din România 
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Cea mai recentă apariție din seria igloobest Birouri din România prezintă o nouă 
selecție de clădiri de birouri realizate de arhitecți recunoscuți la nivel național şi 
chiar internațional. Indiferent de renumele sau extinderea unei companii, sediul său 
reprezintă o carte de vizită pe care o prezintă oraşului şi locuitorilor săi, o primă afirmare 
a identității vizuale şi a valorilor sale. Proiectele reunite în acest volum negociază 
constrângerile specifice programului, transformând excesul de norme și limitări în 
obiecte de arhitectură de bună calitate. La fel de important, ele vorbesc despre inovație, 
dinamism şi putere de adaptare, calități care au devenit vitale în ultimii ani. 
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selecţie 2021



Într-o anumită măsură, stadioanele şi terenurile de sport constituie, pentru arhitecți, 
prilejuri pentru experiment şi inovație spațială. În acelaşi timp, prioritatea principală 
rămâne cea de a crea şi asigura o experiență completă pentru utilizator. În 2021, 
igloobest introduce o nouă serie, Stadioane din România, serie care s-a dovedit 
necesară datorită exploziei de proiecte de acest tip din ultimii ani, dintre care unele nu 
au fost străine de controversă. Prin Stadioane din România, ne propunem să umplem 
un gol existent în acest moment pe piață, oferind un ghid de bune practici pentru 
proiectarea de stadioane, adaptat la nevoile specifice ale mediului local. 

stadioane 
din România



Rolul arhitecturii de interior este de a conferi identitate, ritm, energie, dar şi liniște, 
unui spațiu de locuit. În contextul pandemiei, acasă a devenit mai mult ca oricând un 
teritoriu în care ne simțim în siguranță și unde e nevoie de spațiu inteligent, conturat 
inclusiv pentru noi funcțiuni precum work from home. Intervențiile arhitecților și 
designerilor personalizează o cutie, construiesc un mini-univers individual, stabilesc 
și articulează relații și creează un înveliș spațial propriu celui care îl locuiește. 
Proiectele reunite în noua selecție Interioare din România au în comun inovația şi 
flexibilitatea, pentru a oferi o multitudine de scenarii de folosire a locuinței. 

interioare 
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caracteristici tipografice
coperta format finit – 190 x 240 mm 
format finit deschis 
      (cu clape) – 590 x 240 mm
hârtie – 350 g/mp plastifiere soft touch
interior format finit – 190 x 240 mm
hârtie – dublu cretat mat 130 g/mp 
număr de pagini – 160
culori – policromie 
finisare – broșat  

tiraJ: 5.000 exemplare

public ȚintĂ
Persoane interesate de actualitatea culturală, arhitecți, designeri, de co ra tori, promotori  
imobiliari, furnizori de materiale de cons truc ții, companii și or ganizații implicate în industria  
construcțiilor, oa meni de afaceri din do me niile conexe, profesori și studenți ai ins tituțiilor 
specializate de învă ță mânt superior (arhitectură, ur ba nism, design, construcții, artă).

audienȚa
Vârsta medie: 18-65 ani; mediu urban; statut profesional: activ; venituri medii și mari; 
educație: studii medii și superioare; cititori pe ediție: peste 30.000 persoane.

distribuȚie
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, diverta.ro.

oferta comercialĂ
pagină simplă net – 190 x 240 mm (+bleed simetric 3 mm)
spread – 380 x 240 mm (+bleed simetric 3 mm)
semn de carte - 50 x 300 mm (+bleed simetric 5 mm)
livrare machetă – format .tiff, 300 dpi, CMYK



Rate card (fără TVA)

spread – 3.500 € semn de carte – 1.500 €

paginĂ dreapta – 2.500 €paginĂ stÂnga – 2.100 €
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