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Feliz
aniversário!

Profissionais parabenizam
CASA&mercado pelos seus 15 anos.
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“A revista como um todo é bem
bacana, adoro os projetos, mas a parte
que eu mais gosto são as seções
que dão destaque para as novidades,
como as de Produtos, Design e
Boas Novas. Você dá uma folheada
e já vê os lançamentos. É uma revista
super útil e que deixa o especificador
muito antenado. Acho que é uma
das únicas, se não for a única, que
tem esse foco. Feliz aniversário,
CASA&mercado!”.
Consuelo Jorge
Arquiteta

“A CASA&mercado é uma publicação
antenada com as principais tendências
e oferece ao leitor dicas, com soluções
práticas e versáteis para o universo
da arquitetura, design e decoração.
Durante estes 15 anos a revista ajudou
a retratar a evolução do mercado,
valorizando o profissional brasileiro e as
empresas que, assim como a Guardian,
estão há mais de uma década
apostando e colhendo os resultados da
parceria de sucesso com o Brasil”.
Ana Paula Camargo
Guardian

“A CASA&mercado é bem
aberta, ou seja, não circula apenas
no setor de arquitetura e no
mercado do fornecedor:
ela é um mix dos dois.
Você consegue ver o que os
colegas estão desenvolvendo
ultimamente e o que o mercado
oferece em termos de produtos.
É um veículo que sempre deve
estar presente nos escritórios,
para você ver os lançamentos,
para saber das novidades.
É uma revista que está com tudo
porque não coloca qualquer
produto: são produtos avaliados.
Se está na CASA&mercado é
porque é bom, foi avaliado por
vocês. Paralelo a isso, os projetos
publicados são ótimos.
São projetos estudados e
de relevância no universo da
arquitetura e do design de
interiores. Parabéns pelo aniversário
e que venham mais 15 anos!”.
João Armentano
Arquiteto
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“A CASA&mercado tem
uma penetração muito grande
no mercado, porque não
há outra revista igual.
Ela é única neste setor”.
Sig Bergamin
Arquiteto

“A CASA&mercado é única no
segmento. Ela consegue abranger
arquitetura e design de interiores,
além de trazer as novidades do
mercado sem ser repetitiva.
A CASA&mercado é conteúdo,
é cultura, é experiência”.
Leo Shehtman
Arquiteto

“Desejo que a CASA&mercado
continue a apresentar os
melhores projetos, profissionais,
marcas e bons princípios de
ética e sustentabilidade.
Muito sucesso para a equipe!”.
Esther Schattan
Ornare

“15 anos de trabalho é um
grande sucesso, ainda mais no
mercado de arquitetura e design
de interiores. Esse período é
quase uma vida em termos
de progresso em materiais,
tecnologia e tendências. Espero
que a CASA&mercado continue
abordando a evolução do setor,
porque as pessoas precisam de
um relacionamento verdadeiro,
transparente e bonito com seus
espaços de vivência”.
Simone Micheli
Arquiteto

“Que a CASA fique
ainda mais linda.
E o MERCADO sempre
melhor. Parabéns!”.
Edmundo Rodrigues
Espaço Til

“Desde o começo sou parceira
da CASA&mercado.
A revista é um show.
Parabéns!”.
Brunete Fraccaroli
Arquiteta

“Parabéns à CASA&mercado
pelos seus 15 anos de
existência. Agradeço em nome
da Pertech pela parceria de
sucesso! Nos sentimos honrados
por fazer parte dessa história”.
Patricia Orsetti
Pertech
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“A CASA&mercado é uma
grande fonte de inspiração
para nós, arquitetos.
Ela atualiza, traz novidades
e nos dá a chance de
publicarmos nossos
trabalhos, coisa
que adoramos”.
Antonio Ferreira Junior
Arquiteto
“A revista
CASA&mercado
leva ao seu
público tudo o que
existe de melhor
e mais inovador
no segmento
da arquitetura
e decoração.
Parabenizamos a
revista por toda a
sua trajetória”.
Flávia Pardini
Deca

“O grande lance da CASA&mercado é
esse link entre profissionais e fornecedores.
Poucas revistas fazem isso”.
Mario Celso Bernardes
Arquiteto

“Existem muitas
revistas, mas
informação e
boa leitura, só na
CASA&mercado”.
Rosmar Stédile
Bontempo

“A Solarium deseja que
a CASA&mercado
continue sempre nesse
caminho de competência
e profissionalismo!”
Cristiano Souza Gomes
Solarium
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“A CASA&mercado é uma revista que evoluiu muito nestes
15 anos. Os projetos têm cada vez mais requinte, a seleção
está cada vez melhor, então, está sempre muito linda. Também
gosto muito da parte dos produtos e fornecedores, porque pego
muitas dicas legais, minha equipe toda pega. Eu marco e falo
para eles ‘olha aqui, é isso! Vai atrás!’. Como as edições são
temáticas, facilita muito quando quero procurar algo específico.
Ela funciona como um guia. É bem bacana.
Sou fã da CASA&mercado!”.
Debora Aguiar – Arquiteta
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“CASA&mercado é uma
revista fantástica e
pioneira em muitos aspectos.
Nós desejamos um
feliz aniversário e esperamos
mais 15 excitantes anos!”.
Colin Seah
MOD (Ministry of Design)
Arquiteto
“Neste início de século será
importante [a publicação]
abordar as incongruências do
desenvolvimento econômico,
social e ambiental nas principais
cidades brasileiras. ”.
Siegbert Zanettini
Arquiteto

“A revista CASA&mercado é
um veículo completo
para a arquitetura, decoração e
construção, pois atende
aos nichos específicos
desses segmentos e
valoriza os profissionais de
todas as regiões”.
Camila Carneiro Johnson
Florense Rebouças,
Lar Center e
D&D Shopping

“Parabéns à CASA&mercado! Além
do conteúdo sempre atualizado e
inteligente da revista, seu Anuário é
consulta obrigatória e o prêmio
Top of Mind, uma referência de
credibilidade no segmento”.
Christian Kadow
Mekal

“Parabéns à CASA&mercado pelos
seus 15 anos! Que continue sendo
referência para os profissionais da área
que buscam informação e conteúdo de
qualidade em arquitetura e interiores”.
Patricia Anastassiadis
Arquiteta
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“Quero dar os parabéns
à CASA&mercado e
a todo o grupo pelos
15 anos de sucesso
e agradecer por esse
trabalho bacana que a
revista vem fazendo”.
Roberto Migotto
Arquiteto
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“Desejo vida longa à
CASA&mercado,
que cobre com
grande qualidade
a arquitetura
e o desenho
brasileiros”.
Zanini de Zanine
Designer
“Nestes 15 anos de existência,
a CASA&mercado se
destaca como uma publicação
importante do mercado da
decoração, direcionada
exclusivamente aos arquitetos
e designers de interiores.
Acompanhamos o crescimento
e a evolução editorial da revista,
sempre com surpresas muito
positivas. Neste período, o
mercado mudou bastante.
Cresceu e tornou-se
ainda mais competitivo, e a
Editorial Magazine soube
acompanhar essas mudanças,
mantendo os profissionais
informados sobre cada
segmento que o compõe”.
Heloisa Cerello
Armando Cerello

“A CASA&mercado é quase
uma bíblia para o arquiteto.
É um meio de comunicação
incrível que consegue mesclar
tudo o que envolve o nosso
trabalho, como projetos e
fornecedores. Amo as capas
e o visual da revista como um
todo é super bacana”.
Camila Klein
Arquiteta

“Uma CASA linda,
aconchegante e familiar.
Um ESCRITÓRIO funcional,
inteligente e dinâmico.
Um MERCADO robusto,
honesto e crescente.
Um beijo muito especial ao
Renato [Marin] e à Sandra [Leise], que
durante este período vêm contribuindo
com a divulgação de projetos, produtos e
serviços para toda a sociedade, de uma
forma séria e competente.
Um brinde à CASA&mercado!”.
Daniel Al Makul – Casa Fortaleza
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“Eu gosto da revista.
Ela traz novidades, lançamentos,
projetos e dá a oportunidade
dos profissionais divulgarem
seus trabalhos”.
David Bastos
Arquiteto

