din România
Seria albumelor din colecția igloobest este îmbogățită cu „Birouri din România 5”, un
volum care ilustrează și comentează profesionist varietatea acestui program arhitectural.
Cele mai interesante clădiri de birouri realizate în ultimii ani în cele mai importante
orașe ale țării sunt reunite după un criteriu unificator – calitatea arhitecturală.
Proiectele prezentate sunt construcții cu scări diferite și regimuri de înălțime diferite:
intervenții arhitecturale de anvergură alcătuite uneori din mai multe corpuri, imobile
de înățime medie sau chiar clădiri mici destinate unor sedii de corporație, însă se
disting prin volumetrii inovatoare, inserții echilibrate în sit și relații spațiale interiorexterior care aparțin secolului 21.
Albumul demonstrează o evoluție tipologică demnă de notificat.

Din cuprins

Hattrick Office Building Sibiu - SQM Architecture

D’or Offices - Ideart

VOX Technology Park - Studioarca

Orhideea Towers - Architect Service

Imobil Timpuri Noi Square - Studio 10 M

Unirii view - Westfourth Architecture

data apariȚiei: mai 2019
TIRAJ: 5.000 exemplare
public ȚintĂ
Persoane interesate de actualitatea culturală, arhitecți, designeri, decoratori, promotori
imobiliari, furnizori de materiale de construcții, companii și organizații implicate în industria
construcțiilor, oameni de afaceri din domeniile conexe, profesori și studenți ai instituțiilor
specializate de învățământ superior (arhitectură, urbanism, 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.

caracteristici tipografice
coperta format finit – 210 x 270 mm
format finit deschis – 430 x 270 mm
hârtie – dublu cretat mat 300 g/mp
interior format finit – 205 x 265 mm
hârtie – dublu cretat mat 150 g/mp
număr de pagini – 200
culori – policromie
finisare – broșare

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 – 205 x 265 mm (bleed simetric 5 mm)
spread – 410 x 265 mm (bleed simetric 5 mm)
semn de carte - 50 x 220 mm (bleed simetric 5 mm)
livrare machetă – format .tiff, 300 dpi, CMYK

410 x 265 mm
(bleed simetric 3 mm)

spread – 3.500 €

205 x 265 mm
(bleed simetric 3 mm)

paginĂ stÂnga – 2.100 €

50 x 220 mm (bleed simetric 3 mm)

(fără TVA)
50 x 220 mm (bleed simetric 3 mm)

Rate card

FAȚĂ

Verso

semn de carte – 1.500 €

205 x 265 mm
(bleed simetric 3 mm)

paginĂ dreapta – 2.500 €

