INTERIOARE

din România

Acest album din seria igloobest este dedicat amenajărilor de locuințe – un teritoriu
unde se produc cele mai interesante mutații, dar și un domeniu ce se dezvoltă
spectaculos în toată lumea. O serie de proiecte interesante din România sunt
grupate în volumul cu numărul 7 dedicat acestui subiect.
Proiectele prezentate în noul volum sunt realizate de arhitecți și designeri de
interior renumiți, profesioniști ai domeniului. Albumul dezvăluie povestea din
spatele imaginii, dincolo de concept, teme impuse sau alegeri inspirate de mobilier.
Amploarea apartamentelor variază, la fel și profilul, preocupările sau vârsta benefi
ciarilor. Ceea ce au însă în comun toate ambientele prezentate în INTERIOARE 7 e
dorința unui spațiu unitar, creativ-inovativ, cu multă personalitate.

Din cuprins

Apartament ML - Phenomena Laboratory

Penthouse Brașov - Radu Teacă – Atline,
Andreea Marinescu

Inn Residence - Bogdan Ciocodeică

Penthouse Cuza 99 - Forty Management,
Craft-House Solutions, Illustra Design

Apartament RS - Studio 1408

Casa T - Lama Arhitectura

DATA APARIȚIEI: martie 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 300g/mp
interior format finit – 205 x 265 mm
hârtie – dublu cretat mat 150g/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 300 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 300 mm (bleed simetric 3 mm)

(fără TVA)
50 x 300 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 €

