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A GAZDALKODJOKOSAN.HU ONLINE KÖZÖSSÉGI JÁTÉKPORTÁL
AJÁNLATA
A Gazdálkodj okosan! táblás játék korábban generációk szórakoztató társasjátéka volt.
Ennek alapján kezdtük meg a játék internetes fejlesztését, ingyenes, interaktív, realtime alapú, online közösségi játékportálként.

AZ OLDAL STUKTÚRÁJA








Főoldal: regisztráció, belépés, vezető hírek, ranglista, fórum, facebook box
Hírek: hírfolyam
Webshop: termékek
Ranglisták: összesített-, napi- és havi lista
Fórum: témák
Játszótér: ingyenes flash játékok
Súgó: oldal leírás

AZ OLDAL JELLEMZŐI





Egyedi: egyéni tartalom, egyedi megvalósítás
Illusztratív: remek grafikai elemek a játékban
Interaktív: folyamatos kapcsolattartás a játékosokkal
Szórakoztató: vicces karakterek, érdekes feladatok

AZ OLDAL FUNKCIÓI







Single player: online játék választott karakterek (robotok) ellen
Multiplayer: real-time alapú játék két-, három- vagy négy felhasználós módban
Webshop: termékvásárlás, a játékban összegyűjtött pontok beváltása
Chat: csevegés 19 szobában
Fórum: hozzászólások indítása moderált topicokban
Játszótér: további ingyenes flash játékok

CÉLCSOPORT
 14-65 éves nők, férfiak

A JÁTÉKRÓL
A Gazdálkodj okosan! több, mint játék, hiszen oktató jellegét tekintve, alapvetően
gazdálkodásra készteti a felhasználót, ugyanakkor számos információt és segítséget
nyújt, például autó-, lakás-, ajándék-, élelmiszer-, ruházat- és számos egyéb célú
vásárláshoz, befektetéshez – egyszóval mindenhez, amivel a való életben is találkozik
az ember.
A játék az oldalra belépve néhány kattintás után indítható, külön ablakban,
automatikusan a képernyőhöz méretezve. A játék 44 mezőből álló táblán folyik, ahol a
játékos minden mezőt érint, sztochasztikus sorrendben, de folyamatosan előre haladva
és időnként szerencsekártyát húzva. Nemcsak a szerencsekártyákhoz tartoznak
események, hanem a mezőkhöz is. Leendő partnereinknek a játékba (mezőbe vagy
szerencsekártyába) integrált megjelenést ajánlunk fel.
Bármely mezőbe szinte azonnal integrálható partner, szerencsekártya is rövid idő alatt
készíthető. A grafika módosítása is lehetséges, így a partner testreszabott, a játék
design-jába illeszkedő, teljes képes mezőt mondhat magáénak, akár kvízkérdéshozzárendeléssel.
A felhasználó a játék során – független attól, hogy melyik mezőn áll – bármelyik mezőre
rá tud kattintani, tehát találkozhat a partnerrel egyrészt a mezőre lépve és szabad
választással is, bármikor a játék során, vagy akár már az első indítás előtt, amikor a
táblával ismerkedik.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
 folyamatosan növekvő, jelenleg több, mint 5000 regisztrált felhasználó
 Nem szerinti megosztás: 35% nő, 65% férfi
 Korcsoport szerinti megosztás:
00-14:
15%
15-17:
7%
18-29:
53%
30-39:
20%
40-49:
3%
50-99:
2%

ELÉRHETŐ BANNER FELÜLETEK ÉS MEGJELENÉSEK
Felület
Szuperbanner
Minibanner
Banner
Karakter
Képes mező
Mező
Szerencsekártya
Kvíz

Méret
728x90
119x74
max. 220x520
178x178
max. 590x290
max. 250 leütés
max. 200 leütés
max. 90 leütés

A hirdetés lehet megjelenés (AdView – AV), vagy átkattintás (ClickThrough – CT) alapú.

SZUPERBANNER – 729x90

MINIBANNER – 119x74

BANNER – max. 220x520

KARAKTER – 178x178

KÉPES MEZŐ – max. 590x290

MEZŐ – max. 250 leütés

SZERENCSEKÁRTYA – max. 200 leütés

KVÍZ – max. 90 leütés

KAPCSOLAT
Luman Kft.
info@gazdalkodjokosan.hu
Tel: +3630/330-4757

