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Téma hry
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Téma hry
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Vaša spoločnosť - vaša značka
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Cieľom sú mladí pracujúci do 30 rokov.Chcem predávať dokonalosť - dokonalá práca, dokonalý súkromný 
�ivot. Moja značka má vyvolávať asociácie na plné nasadenie 24 
hodín denne. 

Buzzwordy: dokonalosť, nasadenie, zdravie, šťastie, aktivitaPredávam all-in-one prístroje monitorujúce aktivitu - merač tepu, 
telesnej teploty, počtu krokov so  vstavaným "revitalizátorom". Všetky majú implementované synchronizačné rozhranie so špecializovaným softwareom a mo�nosť exportu dát do štandardných formátov. Motivačné postery a drobné predmety - hrnčeky, perá... Značková minerálna voda s optimálnym zlo�ením pre aktívny �ivotný štýl .

Be ready.Be EveReady!

Vaša značka



Vaša spoločnosť - vaša značka

Štatistiky
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Profit

Karma

Právo

Reklama
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Mechaniky

Hod akcie

Hod reakcie

Mechaniky



Mechaniky

Špeciálne pravidlá
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NARAČNÉ PRÁVOMOCI

Ka�dý hráč zodpovedá 
za akciu alebo 
reakciu, ktorú hrá.
PREDSEDAJÚCI HRÁČ 

opisuje všetko, čo súvisí s 

jeho akciou z jeho pohľadu, 

nemô�e ovplyvňovať elementy reakcií 

(nemô�e povedať, �e enviromentálna 

reakcia budú alebo nebudú aktivisti, a 

nemô�e povedať, čo budú robiť, pokiaľ 

ho o návrh nepo�iada hráč tejto 

enviromentálnej reakcie). 
HRÁČ HRAJÚCI REAKCIU má plnú 

kontrolu nad jej dôvodmi vo fikcii - 

môe ju zaviesť akokoľvek sa mu páči -

 napríklad �e chytil sabotéra, ktorého 

do jeho korporácie poslal Predsedajúci 

hráč a podplatil ho, aby výbušniny 

radšej ulo�il "doma".

A� VÝSLEDOK PO VŠETKÝCH HODOCH zlo�ia 
hráči spoločne na základe všetkých 
opisov akcií, reakcií a celkového 
výsledku - napríklad to mô�e byť aj 
reportá� v novinách o tragickom 
úmrtí 30 aktivistov pri náhodnom 
teroristickom útoku - a nezabudnúť 
spomenúť, �e business vojna s terorom 
musí pokračovať.
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Štruktúra hry

Štruktúra scény

Štruktúra hry



Štruktúra hry

Prehra 
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Profit = 0

Karma = 0

Právo = 0

Reklama = 0
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Príklad scény

Príklad scény
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Akcie a reakcie

Akcie a reakcie

Akcie
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Reakcie

Enviromentálne reakcie

Korporátne reakcie

Príklad scény
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Akcie a reakcie
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Akcie a reakcie
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Udalosti - prekračovanie hraníc

Udalosti
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Vyhodnotenie

Vyhodnotenie
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Slovníček pojmov
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Slovníček pojmov
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