Za objavo!

Spoštovani, spoštovane!
V SOBOTO, 28. aprila 2018,

vas vabimo, da skupaj z nami obeležite MEDNARODNI DAN NAMIZNIH IGER
(International Tabletop Day).
Ob tej priložnosti bomo ZALOŽBA VALUE ADD GAMES in FOCUS,
DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ, predstavili novo, edinstveno in v Sloveniji razvito
namizno igro z imenom

Naša namizna igra TradeJack bo izšla v sklopu že tradicionalnega dogodka ob dnevu namiznih iger,
ki ga vsako leto organizirajo Igrologi, društvo za promocijo kulture igranja namiznih družabnih iger.
link do dogodka: https://www.facebook.com/events/839997299536909/

KJE: V Kreativnem centru Poligon (Tobačna ulica 5, Ljubljana).
KDAJ: Ob 11h dopoldan.
ZA KOGA: Za vse, ki želite izvedeti več o naši novi igri TradeJack. Še posebej
vabljeni mediji in vsi, ki ste nam pripravljeni pomagati razširiti glas o tej
edinstveni igri, ki smo jo razvili v Sloveniji.

POMEMBNO: Vsi, ki boste do 27. 4. 2018 najavili vašo prisotnost
(na mail: urska@valueaddgames.com) in sporočili, kje nameravate objaviti vest o igri
TradeJack, boste na dogodku prejeli igro brezplačno!

KDO SMO TISTI, KI SMO RAZVILI IGRO
TRADEJACK?
Igro TradeJack smo razvili v slovenski založbi, specializirani za družabne igre,
Value Add Games, d. o. o. Pri razvoju nove namizne igre je sodelovala mednarodna ekipa snovalcev
namiznih iger, medtem ko jo je ilustrirala in oblikovala slovenska ilustratorka Monika Zabret.
Pobudo za razvoj igre pa nam je dala nevladna okoljska organizacija Focus, društvo za sonaraven
razvoj, ki se v mednarodnem konzorciju SupplyCha!nge zavzema za pravično in
okolju prijazno trgovanje in predelovanje surovin, ki jih vsakodnevno uporabljamo
– od bombaža, kakava, palmovega olja do nafte in urana.

ZA KAKŠNO IGRO GRE?
Za igro poštenega trgovanja. TradeJack je dinamična igra s kartami in žetoni, v kateri vsak igralec
prevzame vlogo dobavitelja trgovskim centrom in dobi nalogo zadovoljiti potrebe trga na čim bolj
etičen in trajnosten način.
A pozor! TradeJack je bistveno drugačen od ostalih iger trgovanja. Za zmago namreč ne zadostuje le
denar – potrebno je upoštevati tudi ugled, ki ga trgovec gradi s poštenim in ekološkim poslovanjem. To
igri doda novo dimenzijo, saj igralec ne gleda le na dobiček in zato je TradeJack res edinstvena igra.

KAKO IGRA POTEKA?
Igra vsebuje 80 žetonov in 172 igralnih kart. Ocenili smo, da je spodnja starostna meja
igralcev 10 let, medtem ko zgornje meje seveda ni. Za igranje sta dovolj že samo dva igralca, a naj jih ne
bi bilo več kot šest. Navodila smo pripravili v petih jezikih
– slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem in latvijskem.
Na začetku kroga vsak igralec prejme dva naključna izdelka. Vsak krog se razkrijejo novi globalni trendi,
ki jim igralci skušajo slediti in pridobiti morebitne nagrade za posebne dosežke.
Nato se igralci na dražbi spopadejo za vire surovin, ki jih potrebujejo za proizvodnjo izdelkov.
Poti do zmage je precej in vsak igralec mora tekom igre sprejeti pomembne odločitve:
Bo požgal gozd, da pride do izdelka, ki je trenutno popularen?
Bo plačal več za pravičen način pridelave kakava in zato morda prejel nagrado?
Se bo zaradi pritiska javnosti nenadoma pojavil predpis, ki bo prepovedal neetičen vir surovine, ki ga je
igralec kupil?
Igra se zaključi, ko zmanjka izdelkov, in takrat zmaga igralec z največjim ugledom. Ugled sestavljajo
točke na pridobljenih žetonih in točke nagrad za trajnostno poslovanje.

IGRAJMO PRAVIČNO!
Igro TradeJack smo razvili po naročilu za projekt SupplyCha!nge, v katerem je kot partner sodeloval
tudi Focus, društvo za sonaraven razvoj. Projekt je bil usmerjen k evropskim trgovskim verigam, ki
morajo prevzeti odgovornost za sporne okoliščine, v katerih proizvajajo izdelke lastnih
blagovnih znamk.
Igra je namenjena zabavi, vendar obenem omogoča vpogled v svet kršenja človekovih pravic in
uničevanja okolja zavoljo pretiranega potrošništva, preko prikaza posledic črpanja virov, kot so
palmovo olje, kakav, kava, banane in drugih surovin, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Potrošniki o tej
problematiki navadno ne razmišljamo, TradeJack pa nam nudi možnost, da jo doživimo drugače, saj se
naenkrat znajdemo v vlogi trgovca in sami odločamo o pridobivanju spornih surovin.
Čar TradeJacka je v tem, da igralce ozavešča na nevsiljiv način. Izziv in zabavo nudi čisto vsem, hkrati pa
igralcem omogoči, da globje spoznajo pošteno in ekološko trgovanje, če to želijo.

KJE IGRO DOBITE?
Igra TRADEJACK je trenutno na voljo na spletni strani www.valueaddgames.com, v Pravični trgovini
3MUHE v starem delu Ljubljane, kmalu pa bo dosegljiva tudi pri bolje založenih trgovcih, specializiranih
za prodajo družabnih iger.

Za več informacij kontaktirajte:
direktorico Value Add Games Urško Hartman: urska@valueaddgames.com
040425618
ali
projektno vodjo na Društvu Focus Živo Kavka Gobbo: ziva@focus.si
01 515 40 80

v sodelovanju z:

