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Atraktyvus medij� žaidimas sprendžia nekilnojamo turto rinkos problemas

    
    Atsižvelgdama � pastaruoju metu �sivyravus� štil�
    nekilnojamo turto rinkoje žinoma užsienio kapitalo 
    investicin� bendrov� (kol kas nenorinti viešinti savo vardo)
    patrauklia interaktyvaus žaidimo forma kvie�ia investuoti Vilniaus mieste. Žaidimas primena 
    �prasta stalo žaidim� su kauliuku, ta�iau jis veikia internete ir yra interaktyvus.
     
    Išryšk�jus spar�i� miesto pl�tr� stabdantiems prieštaravimams tarp �vairi� visuomenini� grupi�,
    bendrov� ieško nauj�, subversyvi� b�d� sudominti �vairius visuomen�s sluoksnius.
    Galimai ir tuos, kurie tradiciškai nebuvo laikomi potencialiais investuotojais ar pirk�jais.
    
    Tai Baltijos šalyse pirmas sprendimas, kai pasitelkus jaun� psicholog�, dizaineri� ir programuotoj�
kolektyv� pateikiamas draugiškas, patrauklus, greitas ir paprastas medij� žaidimas, skirtas visiems, kuriuos
domina miesto pl�tra ir nekilnojamo turto rinka.
    
    Žaidimas pad�s atsikratyti tam tikr� kompleks� ir patrauklia forma supažindins žaid�jus, koki� taktik� ir
strategij� reikia imtis naviguojant miesto nekilnojamo turto labirinte.
    
    Bendrov�s manymu, toks b�das pad�s užsiauginti investuotojus iš vadinamos
    "nintendo" kartos, subrendusios kartu su kompiuteriniais žaidimais. 
    
    "Nintendo" karta - potenciali t ikslin� grup�. Šios kartos atstovai daug keliauja, išbando �vairius rizikingus
sprendimus, ir galb�t n�ra taip tradiciškai nusiteik�, ži�ri � visk� žaidybiškiau.
    
    Bendrov� tikisi, kad šiandienos žaid�jai rytoj prad�s investuoti. 
    
    Žaidim� kurian�ios komandos atstovas spaudai Saulius Nacys sak�, kad "žaidimui n�ra b�tina tur�ti pinig�
ar speciali� �g�dži�. Ta�iau žaidimo populiarinimas netolimoje ateityje gali sudaryti palankias psichologines ir
kult�rines s�lygas nekilnojamo turto pl�trai. Tai investicija � ateit�. 
    Bendrov� atsižvelgia � gyventoj� protesto akcijas, per žaidim� ieško dialogo su oponentais. Tuo pa�iu
demonstruoja savo jautrum� aplinkai ir darnaus verslo pl�tros model�. 
    
    Gerai išstudijavusi kompiuterini� žaidim� internete �tak� jaunimo psichologijai, bendrov� �m�si šio
eksperimento, kur� tuo pa�iu metu išm�gins ir kitose šalyse Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje.
    
    Šis žaidimas bus pristatytas nekilnojamo turto pl�tros ir miesto vizijos projekt� pristatymuose,
konferencijose ir parodose. Bendrov�, atsižvelgdama � dvimies�io projekt�, taip pat ruošia ir žaidimo versij�
Kauno miestui.
    
    Žaidim� galima rasti �ia:
    www.vipmarket.lt
    Tai t�stinis žaidimo variantas, tod�l bendrov� mielai prašo internaut� išsakyti savo pageidavimus ir
kitokios pagalbos j� išbandant.
    
    Tokiu "atviro kodo" poži�riu bendrov� siekia patobulinti žaidim� taip, kad jis atitikt� pa�i� reikliausi�
pirk�j� fantazijas.
    
    


