Όπως είπε
κάποτε ο
σοφός Σκι:
Η ανταμοιβή
είναι πολύ καλή!
Χωρίς ανταμοιβή,
δεν είναι καλό!

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

Κρατήστε
τα βελανίδια
σας ασφαλή
εδώ!

Πολύ καλύτερα
από οποιαδήποτε
τράπεζα!

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

Κρατήστε την Κοινότητα Σκίουρων
αφοσιωμένη στην ενίσχυση της
νεοσύστατης επιχείρησής σας!

Φάρμα
βελανιδιών

Το Μεγάλο
Βελανίδι

Squ
irre
lvill
e
Δύο σκίουροι είναι
πιο δυνατοί από
έναν σκίουρο!

Ο στόχος είναι να
κρατήσει τον
Βελανιδόδρακο
μακριά από τη
Squirrelville. Όλα
τα καθηκοντα
πρέπει να
επικεντρωθούν εδώ!

Βελανιδόδρακος

Βίντεο και
εικόνες

Χωρίς σχέδιο σημαίνει
χωρίς παραγωγή!
Ο προγραμματισμός,
από την άλλη πλευρά,
είναι καλύτερος από το
να μην έχεις σχέδιο.
Επομένως, ας σχεδιάσουμε
την παραγωγή!

Βε
λα
νιπέ
λτ
ης

α

ι

Συγγραφή
και
Έρευνα

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

Διαδικτυακά

Νεεσ ιδεεσ και

δημιουργικότητα

ΚΑΡΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
πίσω

κάθε φορά που τραβάτε νέες ιδέες
και δημιουργικότητα, τραβάτε μια
δράση από τη στοίβα καρτών!

κάθε φορά που παίζετε εικόνες και βίντεο,
τραβάτε μία δράση από τη στοίβα καρτών!

εάν ένας παίκτης παίξει νέες ιδέες
και δημιουργικότητα, τραβάτε μία
δράση από τη στοίβα καρτών!

μπορείτε να επιστρέψετε έως 3 κάρτες
δράσης στη στοίβα και να τραβήξετε
ξανά (ανά ημέρα!)

κάθε φορά που παίζετε σχεδιασμός
και αλλαγές, τραβάτε μία δράση
από τη στοίβα καρτών!

κάθε φορά που παίζεται μια κάρτα
ανταμοιβής, τραβάτε μία δράση
από τη στοίβα καρτών!
εάν μία κάρτα παραγωγής επιστρέψει
στη στοίβα, παίρνετε απογοήτευση!

εάν παίξετε μία κάρτα δράσης με μόνον
έναν σκίουρο, παίρνετε απογοήτευση!

κάθε φορά που παίζετε ομιλία και
μάρκετινγκ, τραβάτε μία δράση
από τη στοίβα καρτών!

εάν κάποιος άλλος παίξει νέες ιδέες και
δημιουργικότητα, παίρνετε απογοήτευση!

εάν μία κάρτα κοινότητας επιστρέψει
στη στοίβα, παίρνετε απογοήτευση!

εάν παίξετε μία κάρτα δράσης με μόνον
έναν σκίουρο, παίρνετε απογοήτευση!

κάθε φορά που παίζετε κάρτα κοινότητας,
τραβάτε μία δράση από τη στοίβα καρτών!

εάν μία κάρτα οικονομικής αλυσίδας επιστρέψει
στη στοίβα, παίρνετε απογοήτευση!

κάθε φορά που παίζεται μία κάρτα παραγωγής,
τραβάτε μία δράση από τη στοίβα καρτών!

αν παίξετε κάρτα οικονομικής αλυσίδας,
παίρνετε ένα επιπλέον βελανίδι!

κάθε φορά που παίζετε βγαίνοντας στο
διαδίκτυο, τραβάτε μία δράση
από τη στοίβα καρτών!

τοποθετήστε δράσεις χωρίς περιορισμούς!

εάν μία κάρτα startup και
επιχειρηματικότητα επιστρέψει στη
στοίβα, παίρνετε απογοήτευση!

ΚΑΡΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
εμπρός

MISTER HAS BEAN

MELON MUSK

ANA NYMOUS

SAD TAX

MEX MAXINA

Whale
DART
DeGrasse MAKER

WHALE
DEGRASSE

PYTHON

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
εμπρός

1

2

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

μόνο με
6

Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

οχι με

Πάρτε απογοητευση!

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

οχι με
9

8

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

5

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

μόνο με
7

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

4

3

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

οχι με

οχι με
10

Ομιλία και
Μάρκετινγκ

οχι με

Ομιλία και
Μάρκετινγκ
Πετάξτε μια καρτα
δρασησ

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
πίσω

4

5

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
9

10

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
8

Squirrel
Ville

1

2

3

Squirrel
Ville
7

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
6

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
εμπρός

11

12

Συγγραφή
και
Έρευνα

Συγγραφή
και
Έρευνα

17

Συγγραφή
και Έρευνα
Πετάξτε μια καρτα
δρασησ

οχι με

14

Συγγραφή
και
Έρευνα

18

Συγγραφή
και
Έρευνα

15

Συγγραφή
και
Έρευνα

οχι με

οχι με

οχι με
16

13

μόνο με
19

Συγγραφή
και
Έρευνα

οχι με

Συγγραφή
και
Έρευνα

20

Συγγραφή
και Έρευνα

Συγγραφή
και Έρευνα

Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

Πετάξτε μια καρτα
δρασησ

μόνο με

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
πίσω

14

15

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
19

20

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
18

Squirrel
Ville

11

12

13

Squirrel
Ville
17

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
16

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
εμπρός

21

22

Διαδικτυακά

23

Διαδικτυακά

Διαδικτυακά

οχι με
26

27

Διαδικτυακά

μόνο με

24

Διαδικτυακά
Πάρτε απογοητευση!

Διαδικτυακά

29

Διαδικτυακά

Διαδικτυακά

οχι με

μόνο με
28

25

οχι με
30

Διαδικτυακά

οχι με

Διαδικτυακά
Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

οχι με

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
πίσω

24

25

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
29

30

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
28

Squirrel
Ville

21

22

23

Squirrel
Ville
27

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
26

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
εμπρός

31

32

Βίντεο και
εικόνες

36

33

Βίντεο και
εικόνες

Βίντεο και
εικόνες

μόνο με

οχι με

37

Βίντεο και
εικόνες

οχι με

34

38

Βίντεο και
εικόνες

35

Βίντεο και
εικόνες
Πετάξτε μια καρτα
δρασησ

μόνο με
39

Βίντεο και
εικόνες

οχι με

Βίντεο και
εικόνες

40

Βίντεο και
εικόνες
Πετάξτε μια καρτα
δρασησ

Βίντεο και
εικόνες

οχι με

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
πίσω

34

35

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
39

40

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
38

Squirrel
Ville

31

32

33

Squirrel
Ville
37

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
36

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

εμπρός

42

41

43

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

44

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

45

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

οχι με

μόνο με
46

47

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

οχι με

48

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα
Πάρτε απογοητευση!

49

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

50

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα

οχι με

Νεεσ ιδεεσ και
δημιουργικότητα
Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

πίσω

44

45

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
49

50

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
48

Squirrel
Ville

41

42

43

Squirrel
Ville
47

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
46

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

εμπρός

51

52

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

57

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

οχι με

54

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

οχι με

μόνο με
56

53

Αλλαγές και
Σχεδιασμός
Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

οχι με

Πετάξτε μια καρτα
δρασησ

μόνο με
59

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

οχι με
58

55

60

Αλλαγές και
Σχεδιασμός

οχι με

Αλλαγές και
Σχεδιασμός
Παίξτε αυτό το χαρτί και
σχεδιάστε μια καρτα δρασησ

οχι με

ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

πίσω

54

55

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
59

60

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
58

Squirrel
Ville

51

52

53

Squirrel
Ville
57

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville
56

Squirrel
Ville

Squirrel
Ville

ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
εμπρός

x2

x2

x3

x2

ΡΑΔΙΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙ

ΑΡΘΡΟ

ΜΗΝΥΜΑ SOS

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ανακοινώστε την
καμπάνια στο ραδιόφωνο
για να προσεγγίσετε
περισσότερους Σκίουρους

Γράψε ένα άρθρο για τους
Squir Times! Κάντε το
εξαιρετικό!

Στείλτε προσωπικά
μηνύματα σε όλες τις
συνδέσεις σας στο
social-media.com!

Ο Dj Nu Nuts έχει ζωντανή
μουσική στο All Nuts Club.
Ίσως μπορεί να προωθήσει
την καμπάνια μας εκεί!

Σχεδιάστε μια εκδήλωση
για την καμπάνια για να
προσεγγίσετε
περισσότερα άτομα!

C1

C2

x2

C3

x3

ΚΥΚΛΟΙ

ΝΤΟΠΙΟΙ

Ζητήστε από την
οικογένεια, τους φίλους
και τους φίλους φίλων να
στηρίξουν την καμπάνια!

Μαγαζιά και ντόπιοι
ίσως μας βοηθήσουν
με τις ανακοινώσεις!

C6

C5

C4

x3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Ενημερώστε τους
Σκίουρους με ένα
ενημερωτικό δελτίο!

C7

C8

x3

ΜΑΖΕΜΑ ΚΑΡΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προετοιμάστε το υλικό
για τη σελίδα της
καμπάνιας στο
nutsraiser.com

Ενημερώστε όλα τα
προφίλ σας στο
social-media .com
σχετικά με την καμπάνια!

S1

S2

ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
πίσω

Κοινότητα

Κοινότητα

Φωτογραφία

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

C5

Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Φωτογραφία

Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Κοινότητα

Φωτογραφία

Φωτογραφία

S2

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Ανταμοιβές

C4

Βίντεο

Φωτογραφία

S1

Κοινότητα

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

C3

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Βίντεο

Κοινότητα

C2

Κοινότητα

C8

C1

Κοινότητα

Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Κοινότητα

Ανταμοιβές

C7

Κοινότητα

C6

ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
εμπρός

x2

x3

x4

x3

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

PHOTONLINE

VIDEOBLIPP

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ NUTLE

Δημιουργήστε και
ενημερώστε το ημερολόγιο
για τις επερχόμενες
αναρτήσεις στο
social-media.com

Τραβήξτε και
δημιουργήστε νέα βίντεο
και φωτογραφίες για κοινή
χρήση στο διαδίκτυο!

Δημιουργήστε ένα
βίντεο σχετικά με την
καμπανια για το
media.com

Νεεσ αλλαγές στο
λογότυπο σε χρώμα και
παραγγελία για
περισσότερες απαντήσεις!

Εστιάστε στον τίτλο για να
τραβήξετε περισσότερη
προσοχη!

S3

S4

x4

S5

x4

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

MINILUP

Είναι ενημερωμενη η
σελίδα της καμπάνιας;
είναι ετοιμη;

Μια μινιατούρα
του nutapult ως
ανταμοιβη!

S8

S6

x4

x4

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΡΠΙΩΝ!
Τι ΑΜΟΙΒΗ!

R1

S7

R2

x3

ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Προετοιμάστε ένα σχεδιο
για την ακριβή ώρα που θα
ετοιμαστεί και θα σταλεί
κάθε μία από τις αμοιβεσ!

Ίσως ένα ΧΡΥΣΟ
ΒΕΛΑΝΙΔΙ για τους
καλύτερους BACKERS!

R3

R4

ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
πίσω

Φωτογραφία

Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Ανταμοιβές

Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

S7

Κοινότητα

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Ανταμοιβές

R4

Κοινότητα

Φωτογραφία

R3

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

S5

Φωτογραφία

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Κοινότητα

R2

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

S4

S3

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Ανταμοιβές

Ανταμοιβές

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Βίντεο

Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

S6

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Ανταμοιβές

Κοινότητα

Βίντεο

Φωτογραφία

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Φωτογραφία

R1

Κοινότητα

S8

ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
εμπρός

x2

x3

x3

x2

x3
4

PACK LINE

ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΣΑΥΡΟ-ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Το κόστος και ο υπολογισμός
για την αποστολή όλων των
αμοιβων θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρα!

Ο υπολογισμός για το
κόστος των αμοιβων
πρέπει να ενημερωθεί
και να γραφτεί!

Φωτογραφίες και βίντεο
από όλα τις φανταστικές
αμοιβές για έκθεση!

Μια λίστα με όλες τις
φανταστικές αμοιβές
που μπορείτε να
μοιραστείτε online!

Το acorncutter.com
συμφώνησε να
κατασκευάσει το
Nutapult!

R5

R6

R7

x5

x4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ
Δημιουργήστε ένα πιο
αναλυτικο επιχειρηματικό
σχέδιο με όλες τις
ημερομηνιεσ και προθεσμιεσ!

P2

R8

x2

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ

ΕΥΡΙΣΚΩΝ

Θα πρέπει να αναφέρονται
οι ΠΟΡΟΙ για την
κατασκευή του Nutapult και
πού να τα αγοράσετε!

Ειμαστε οι πρωταθλητεσ...
Τησ εκστρατειασ!
Είμαστε οι πρώτοι που
υποστηρίζουμε την καμπάνια!

P3

P1

x3

x3
4

ΤΡΕΝΑΚΙ ΛΟΥΝΑ
ΠΑΡΚ

ΜΑΝΙΑ ΑΓΟΡΩΝ
Μια αναλυτική λίστα
κοστουσ και εξοδων θα
πρέπει να είναι έτοιμη για
όλες τις πληρωμές!

Το σχέδιο για τη
μεταφορά του Nutapult
στην κοιλάδα του Dragon
είναι καλά σχεδιασμένο!

P4

P5

P6

ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
πίσω

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Κοινότητα

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Κοινότητα

Ανταμοιβές

P1

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Ανταμοιβές

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

P6

Ανταμοιβές

Ανταμοιβές

Κοινότητα

P5

Ανταμοιβές

P4

C1
R5

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

R6

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

R7

R8

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Φωτογραφία

Ανταμοιβές

Ανταμοιβές

P3

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

P2

x4

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ
ΝΥΧΤΑ
Η ομαδική εργασία είναι
η ουσία της εκστρατείας.
Καντε ομαδικη
δραστηριοτητα!

P7

x4

ΜΑΖΙ
Για να έχετε την καλύτερη
καμπάνια, πρέπει να
φροντίζετε ο ένας τον άλλον
και να μοιράζεστε ευθύνες!

P8

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Οικονομικά
σχέδια και ιδέες

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

P7

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

Σχεδιασμός για
την παραγωγή

P8

Squirrel
Ville
ǳȟįʍįțȥȟȔİțFURZGIXQGLQJȗțįȟį
ĲȬĲıĳıĳȡȥȧȢțȪ

ѠѧѠѩѧѭѮџѧѴѫѧѢѧѭѲ
ѨџѫѭѫѣѰѨџѧѪѥѴџѫѧѰѪѭѧ

ѫѧѨѥ҆ѽ҅ѥѱѱџ

ѮѧѫџѨџѰѮѣѯѧѣѴѭѪѣѫѶѫ

љҐҐѽ

ȉȋȄǺȈȃȆȂȆĬȎȄȊǺȉȊȆȇǺȀȌȄȀǼȀ
ȉȠĲĮȝʌȜȩ
ȅȚțȐȡĲİȢ
ȂȐȡțİȢ
ȂȚĮİȕįȠȝĮįĮĮʌȠȝİȞİȚ

6
6
7
7

ѨҁҍҀѻҏҐҁ҈ҁҐҢ҇҇҅ѽ

ȉȊǺǼȀǺȁǺȀȊȈȆȇȆȉȇǺȀȌȄȀǼȀȆȋ
ȀȐʌȠȚȠȚȖİȞȚțȠȓțĮȞȩȞİȢ
ȆȡȫĲȠİʌȓʌİįȠʌȡȠțĮȝʌȐȞȚĮ
ȉȠʌȡȫĲȠİʌȓʌİįȠȟİțȚȞȐ
ȉȠʌȡȫĲȠİʌȓʌİįȠȠȜȠțȜȘȡȫșȘțİ
ǻİȪĲİȡȠİʌȓʌİįȠțĮȝʌȐȞȚĮ
ȉȠįİȪĲİȡȠİʌȓʌİįȠȟİțȚȞȐ
1RZVGD\ĮȞĮıțȩʌȘıȘĲȦȞʌȐȞĲȦȞ

7
8
8
9
9
9
9

īȪȡȠȢįȡȐıȘȢ

10

īȪȡȠȢİȡȖĮıȚȫȞ

10

:KHQVGD\țĮȚVHWGD\
ȉȠįİȪĲİȡȠİʌȓʌİįȠȠȜȠțȜȘȡȫșȘțİ
ȉȡȓĲȠİʌȓʌİįȠȝİĲȐțĮȝʌȐȞȚĮ
ȉȠĲȡȓĲȠİʌȓʌİįȠȟİțȚȞȐ
ǹȡȤȒĲȘȢȘȝȑȡĮȢ
ȉȑȜȠȢİʌȚʌȑįȠȣ

11
11
11
12
12
12

ȆȇȀȄǺȁǺȉȁǺȀȆȀȁǺȈȊǽȉ
ȀȐȡĲİȢįȡȐıȘȢ
ǼȞȑȡȖİȚİȢıĲȚȢįȡȐıİȚȢ
ȉȚȝȦȡȓĮȒİʌȚȕȡȐȕİȣıȘ
ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢțĮȚĮʌĮȖȠȡİȪıİȚȢ
ȈțȓȠȣȡȠȚıĲȠʌȓıȦȝȑȡȠȢĲȘȢțȐȡĲĮȢ

ǻİȞİȓȞĮȚȩĲȚİȓıĲİȤĮȗȠȓȒĲĮȞĮʌȜȫȢțĮțȒĲȪȤȘȉȫȡĮȩȜȘȘıȠįİȚȐʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮĳĮȖȦșİȓ
ĮʌȩĲȠ1XWFUDFNDUJRQȉȫȡĮȩȜȠĲȠȤȦȡȚȩȜȚȝȠțĲȠȞİȓȉȚıʌĮĲȐȜȘȉȩıȠȜȣʌȘȡȩȉȩıȠ
ȜȣʌȘȡȩȇȓȟĲİȝȚĮȝĮĲȚȐȑȟȦĮʌȩĲȠʌĮȡȐșȣȡȠȀȠȚĲȐȟĲİĲĮįȑȞĲȡĮĲĮțȜĮįȚȐĲĮĳȪȜȜĮ
ĬĮİȟĮĳĮȞȓȗȠȞĲĮȞıȪȞĲȠȝĮȇȓȟĲİĲȚȢĲİȜİȣĲĮȓİȢıĮȢȝĮĲȚȑȢțĮȚĮʌȠȜĮȪıĲİĲȠȤȦȡȚȩȩĲĮȞ
ĮțȩȝĮ țȠȣȕĮȜȐİȚ ĲȚȢ țĮȜȑȢ ĮȞĮȝȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȚįȚțȫȞ ıĮȢ ȤȡȩȞȦȞ ȈȪȞĲȠȝĮ ʌȡȑʌİȚ
İʌȓıȘȢȞĮĳȪȖİĲİĮʌȩĮȣĲȩĲȠȝȑȡȠȢȉȩıȠȜȣʌȘȡȩȉȩıȠȜȣʌȘȡȩ

13
14
14
15
15

ȁȐȕİĲİȝİĲȐȜȜȚȠȖȚĮĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
ǼȐȞıĮȢȑȤȠȣȞĮʌȠȝİȓȞİȚǺǼȁǹȃǿǻǿǹıĲȘĳȐȡȝĮȜȐȕİĲİȝİĲȐȜȜȚĮ
ǼȐȞȑȤİĲİʌİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȩıȘȝĮȓİȢ&20081,7<ȜȐȕİĲİȝİĲȐȜȜȚȠ
ǼȐȞȑȤİĲİʌİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȩıȘȝĮȓİȢ5(:$5'ȜȐȕİĲİȝİĲȐȜȜȚȠ
 ǼȐȞ ȑȤİĲİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ  ıȘȝĮȓİȢ 67$57 83 ȜȐȕİĲİ  ȝİĲȐȜȜȚ$ ȖȚĮ țȐșİ
İʌȚʌȜȑȠȞțȐȡĲĮ
ǼȐȞȑȤİĲİʌİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȩıȘȝĮȓİȢȆǹȇǹīȍīǾȈȜȐȕİĲİȝİĲȐȜȜȚȠȖȚĮțȐșİ
İʌȚʌȜȑȠȞțȐȡĲĮ
ȋȐȜțȚȞȠ ȝİȝİĲȐȜȜȚĮǹıȘȝȑȞȚȠȝİȝİĲȐȜȜȚĮȋȡȣıȩȝİĲȐȜȜȚĮ

ѵѺ҉҈҇ҋҍ

ȉȠ1XWFUDFNDUJRQİȓȞĮȚʌȑȡĮıĲĮȕȠȣȞȐǲțĮȞİȢȩĲȚțĮȜȪĲİȡȠȝʌȠȡȠȪıİȢțĮȚȩȜȠȚȠȚ
ıțȓȠȣȡȠȚ İȓȞĮȚ İȣȖȞȫȝȠȞİȢ ȖȚĮ ĮȣĲȩ ȆȘȖĮȓȞİĲİ ȞĮ įȚĮıțİįȐıİĲİ ȝİ ĲȘȞ ȠȝȐįĮ ıĮȢ
ȆȒȖĮȚȞİĮȖțĮȜȚȐȝİĲȠȣȢĮȖĮʌȘȝȑȞȠȣȢıȠȣȀǼȇǻǿȈǼȈ

Ѡґ҅Ҋѻҋ҇ҍ

Ǿ įȠȣȜİȚȐ ʌȠȣ țȐȞĮĲİ ȒĲĮȞ țĮĲĮʌȜȘțĲȚțȒ ǵȤȚ ȝȩȞȠ ȝʌȠȡȑıĮĲİ ȞĮ İȟĮĳĮȞȓıİĲİ ĲȠ
1XWFUDFNDUJRQ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȫȡĮ ȝʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ȕȐȜİĲİ țȐʌȠȚĮ ȤȡȒȝĮĲĮ ıİ ȐȜȜĮ ʌȡȐȖ
ȝĮĲĮǴıȦȢȕȐȜİĲİțȐʌȠȚȠȣȢĳȡȐȤĲİȢȒĳĲȚȐȟİĲİȝȚĮȝİȖȐȜȘțĮȝʌȐȞĮıĲȠįȡȩȝȠȖȚĮȞĮ
ȤĲȣʌȒıİȚȩĲĮȞȠ1DNʌȜȘıȚȐıİȚĲȠ6TXLUUHOYLOOHǼȓıĮȚȠțĮȜȪĲİȡȠȢȀĮȚȑȤİĲİĲȘįȣȞĮĲȩ
ĲȘĲĮȞĮțȐȞİĲİʌİȡȚııȩĲİȡĮǼȓıĮȚțĮȜȪĲİȡȠȢĮʌȩĲȠĲȓʌȠĲĮ

ѵҏғґҚ

ȍȕİȜĮȞȓįȚȝȠȣǹʌȜȐțȐȞĲİȑȞĮʌȐȡĲȚțĮȚȖȚȠȡĲȐıĲİĲȠȝİȖȐȜȠıĮȢİʌȓĲİȣȖȝĮȉȫȡĮ
ȝʌȠȡİȓĲİ ĮʌȜȐ ȞĮ țȐȞİĲİ ȠĲȚįȒʌȠĲİ ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ĮȖȠȡȐıİĲİ ȑȞĮ įȚțȩ ıĮȢ įȑȞĲȡȠ
ȂʌȠȡİȓĲİȞĮțȐȞİĲİʌȐȡĲȚȩȜȘĲȘȞȪȤĲĮțĮȚȞĮʌİĲȐĲİǺǼȁǹȃǿǻǿǹȠȑȞĮȢıĲȠȞȐȜȜȠȞ
ǼȓıĲİȚįȚȠĳȣǸİȢȉȠ,4ıĮȢİȓȞĮȚĮțȩȝĮȣȥȘȜȩĲİȡȠĮʌȩȝȚĮțȠȜȠțȪșĮ

ѱѭѱѣѩѭѰ
2

23

ȀĮȞȑȞĮȑȡȖȠįİȞșĮȝʌȠȡȠȪıİȞĮȖȓȞİȚȤȦȡȓȢįȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮțĮȚȞȑİȢȚįȑİȢȒ
ȤȦȡȓȢĲȠȞʌȚȠįȘȝȚȠȣȡȖȚțȩıțȓȠȣȡȠıĲȘȈțȚȠȣȡȠʌȩȜȘĲȠȞ :KDOHGH*UDVVH

3\WKRQ

ȅ'H*UDVVHİȓȞĮȚȑȞĮȢʌȡĮȖȝĮĲȚțȩȢțȠıȝȠȜȩȖȠȢțĮȚȑȤİȚȣʌȑȡȠȤİȢȚįȑİȢȖȚĮĲȠȞ
țȩıȝȠțĮȚĲȠȐȜȜȠıțȠĲİȚȞȩʌȡȐȖȝĮȩĲȚțȚĮȞİȓȞĮȚĮȣĲȩ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣʌĮȓȗİĲĮȚȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢ©ȃȑİȢȚįȑİȢțĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮª
țĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪȠGH*UDVVHĲȡĮȕȐİȚȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢ
• ǼȐȞȠGH*UDVVHĲȡĮȕȒȟİȚȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢȃȑİȢǿįȑİȢțĮȚǻȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ
ĲȡĮȕȐİȚȝȚĮȐȜȜȘțȐȡĲĮ
• ǹȞ Ƞ GH*UDVVH ʌĮȓȟİȚ ȝȚĮ țȐȡĲĮ ǻȇǹȈǾȈ ȝİ  ȈțȓȠȣȡȠ ʌĮȓȡȞİȚ ȑȞĮȞ ȕĮșȝȩ
ĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ
ȅ $QD1\PRXV9İȓȞĮȚȑȞĮȢʌȠȜȪįȣȞĮĲȩȢıțȓȠȣȡȠȢǾ$QDİȓȞĮȚİȟĮȚȡİĲȚțȐ
țĮȜȒȝİȩȜĮĲĮʌȡȐȖȝĮĲĮıĲȠǻȚĮįȓțĲȣȠțĮȚĮȣĲȩĲȠșȑȝĮĲȠȣȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ
Ǿ$QDȝʌȠȡİȓȞĮțȐȞİȚĲĮʌȐȞĲĮȝİĲĮȝȑıĮțȠȚȞȦȞȚțȒȢįȚțĲȪȦıȘȢțĮȚĲȚȢȚıĲȠȡȓİȢ
ĲȠȣLQVWDJUDP
• Ǿ$QDȝʌȠȡİȓȞĮʌĮȓȟİȚțȐȡĲİȢǻȇǹȈǾȈȤȦȡȓȢʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ İȚțȩȞĮ
• ȀȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ Ș $QD ʌĮȓȗİȚ ȝȚĮ țȐȡĲĮ įȡȐıȘȢ *HWWLQJ 2QOLQH ĲȡĮȕȐİȚ ȝȚĮ
ȐȜȜȘțȐȡĲĮįȡȐıȘȢ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȝȚĮțȐȡĲĮİȡȖĮıȓĮȢ6WDUWXSDQG%XVLQHVVİʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚıĲȠ
GHFNȘ$QDȜĮȝȕȐȞİȚȑȞĮȞȕĮșȝȩĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ

ȀȐȡĲİȢİȡȖĮıȚȫȞ
ȈȘȝĮȓİȢțĮȝʌȐȞȚĮȢțĮȚĮȡȚșȝȠȓțĮȡĲȫȞ
ȉȓĲȜȠȢțĮȚİȡȖĮıȓĮ
ǼȞȑȡȖİȚİȢ
ȃȠȝȓıȝĮĲĮȕİȜĮȞȚįȚȫȞ
ǹȜȣıȚįȦĲȒĮȞĲȓįȡĮıȘ

15

ȉȠĲĮȝʌȜȩ
ǾȚıĲȠȡȓĮ
ǾıțȘȞȒ

19

16
16
16
17
17
19
19

ǿȀȉȊȆȈȀǺȊǿȉȉȁȀȆȋȈȆȇȆȂǿȉȁǺȀȊȆȇǺȀȌȄȀǼȀ
ȅȚȒȡȦİȢĲȘȢıțȚȠȣȡȩʌȠȜȘȢ
ȃȓțȘțĮȚȒĲĲĮ
ǳĲĲĮ
ȀȑȡįȚıİȝİĲȐȜȜȚȠ

20
22
22
22

ȋȐȜțȚȞȠ

23

ǹıȘȝȑȞȚȠ

23

ȋȡȣıȩ

23

ȊǽȂȆȉ.

O0LVWHU+DV%HDQİȓȞĮȚȠʌȚȠĮıĲİȓȠȢıĲȘȞȈțȚȠȣȡȩʌȠȜȘȈĲȠȞ0LVWHUĮȡȑıİȚ
ȞĮįȚĮıțİįȐȗİȚȝİȐȜȜȠȣȢĮȜȜȐİȓȞĮȚțĮȚȜȓȖȠȗȘȜȚȐȡȘȢ
ǼȓȞĮȚʌȠȜȪĮțĮĲȐıĲĮĲȠȢĮȜȜȐıĲȠĲȑȜȠȢȩȜĮĮʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚĲȑȜİȚĮ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣʌĮȓȗİȚȝȚĮȃȑĮǿįȑĮțĮȚǻȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮıĲȠʌĮȚȤȞȓįȚȠ0LVWHU
ȜĮȝȕȐȞİȚȑȞĮȞȕĮșȝȩĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣʌĮȓȗİĲĮȚȝȚĮțȐȡĲĮ5HZDUG7DVNȠ0LVWHUĲȡĮȕȐİȚȝȚĮțȐȡĲĮ
įȡȐıȘȢ
• ǼȐȞȠțȪȡȚȠȢʌĮȓȟİȚȝȚĮțȐȡĲĮİȡȖĮıȓĮȢȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢĲȡĮȕȐİȚȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢ
O6DG7D[İȓȞĮȚİȟĮȚȡİĲȚțȩȢȅ6DGĲȡİȜĮȓȞİĲĮȚȝİĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢȅȚțȠȞȠȝȓĮțĮȚ
ȐȜȜĮȞȠȪȝİȡĮİȓȞĮȚȠȚıʌİıȚĮȜȚĲȑĲȠȣ6DG
ǲȤİȚʌȐȞĲĮĲĮțĮȜȪĲİȡĮȠȚțȠȞȠȝȚțȐıȤȑįȚĮȖȚĮȩȜĮĲĮȑȡȖĮ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣʌĮȓȗİĲĮȚȝȚĮțȐȡĲĮİȡȖĮıȓĮȢȆĮȡĮȖȦȖȒȢȠ6DGĲȡĮȕȐİȚȝȚĮ
țȐȡĲĮǻȇǹȈǾ
• ǹȞȠ6DGʌĮȓȟİȚȑȞĮ(FRQRP\&KDLQ5HDFWLRQʌĮȓȡȞİȚȑȞĮİʌȚʌȜȑȠȞȞȩȝȚıȝĮ
ǺİȜĮȞȚįȚȠȪ
• ǼȐȞ ȝȚĮ țȐȡĲĮ (FRQRP\ &KDLQ 5HDFWLRQ ǹȜȣıȓįĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ  ǹȞĲȓįȡĮıȘȢ
İʌȚıĲȡĮĳİȓıĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮȝİĲȚȢțȐȡĲİȢǼȡȖĮıȚȫȞȠ6DGȜĮȝȕȐȞİȚȑȞĮȞȕĮșȝȩ
ĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ
22

3

ǹȜȜȐȤȡİȚȐȗİıĮȚȤȡȒȝĮĲĮȅȚĲȡȐʌİȗİȢȀĮȡʌȫȞıĮȢİȓȞĮȚțİȞȑȢȋȦȡȓȢțĮȡȪįȚĮȅȪĲİ
ĲȠ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩ ıĮȢ țİȚȝȒȜȚȠ įİȞ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĮȡțİĲȠȪȢ ȟȘȡȠȪȢ
țĮȡʌȠȪȢȖȚĮȞĮĳĲȚȐȟİĲİĲȠșȡȣȜȚțȩǺİȜĮȞȚįȠʌȑȜĲȘĭȣıȚțȐįİȞİȓıĮȚĲȩıȠĳĲȦȤȩȢ
ĮȜȜȐțĮȚʌȐȜȚțȠıĲȓȗİȚʌȠȜȪ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȠȪȝİ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȒșȠȢ ǼȓıĲİ Ƞ țĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
țĮȜȪĲİȡȠȣȢ ıĲȠ ȈțȚȠȣȡȩʌȠȜȘ țĮȚ ȝʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȫıİĲİ ĮȡțİĲȐ ȕİȜĮȞȓįȚĮ țĮȚ
țĮȡȪįȚĮȖȚĮȞĮĳĲȚȐȟİĲİĲȠǺİȜĮȞȚįȠʌȑȜĲȘǼȓıĲİȒȡȦİȢțĮȚșĮĲȠĮʌȠįİȓȟİĲİıİȩȜȠȣȢ

ѥѯѶѣѰѱѥѰѰѨѧѭѲѯѭѮѭѩѥѰ
ǻȚĮȕȐıĲİĲȚȢțȐȡĲİȢȤĮȡĮțĲȒȡȦȞțĮȚİʌȚȜȑȟĲİĮȣĲȒʌȠȣıĮȢĮȡȑıİȚʌİȡȚııȩĲİȡȠ

0H[0DFKLQD ȅʌȚȠȑȟȣʌȞȠȢıțȓȠȣȡȠȢıĲȘȞĲȡȓĲȘįȘȝȠĲȚțȠȪʌȡȩșȣȝȠȢȞĮ
įȡȐıİȚĲȠțĮȜȪĲİȡȠʌĮȚįȓȖȚĮʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩǲȞĮȢȝȐȞĮĲȗİȡȤȦȡȓȢȞĮȟȑȡİȚĲȚ
ıȘȝĮȓȞİȚįȚĮȤİȓȡȚıȘ
ȅ 0H[ ȝʌȠȡİȓ İȪțȠȜĮ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ȑȞĮ ȑȡȖȠ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ȃİ
ȝȚĮȝĮĲȚȐıĲȠȘȝİȡȠȜȩȖȚȠȘ0DUEOHȝʌȠȡİȓȞĮʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓıİȚĲĮʌȐȞĲĮțĮȚȞĮ
țȡĮĲȒıİȚȩȜİȢĲȚȢʌȡȠșİıȝȓİȢȅ0H[İȓȞĮȚȘȖȑĲȘȢ
• ȀȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ Ƞ 0H[ ʌĮȓȗİȚ ȝȚĮ țȐȡĲĮ įȡȐıȘȢ ©ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ țĮȚ
ĮȜȜĮȖȑȢªĲȡĮȕȐİȚȐȜȜȘȝȚĮțȐȡĲĮǻȇǹȈǾȈĮʌȩĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮ
•ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȝȚĮțȐȡĲĮǼȡȖĮıȓĮȆĮȡĮȖȦȖȒȢİʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚıĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮȠ
0H[ȜĮȝȕȐȞİȚȑȞĮȞȕĮșȝȩĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ
ȅ 0HORQ 0XVN İȓȞĮȚ Ƞ țĮȜȪĲİȡȠȢ ıĲȠ ȝʌȜĮ ȝʌȜĮ ǲȞĮȢ ıțȓȠȣȡȠȢ ʌȠȣ ȩȜȠȚ
ĮȖĮʌȠȪȞ ǲȞĮȢ ıțȓȠȣȡȠȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ İȪțȠȜĮ ȞĮ ʌİȓıİȚ ȐȜȜȠȣȢ ıțȓȠȣȡȠȣȢ ȞĮ
İʌİȞįȪıȠȣȞȩȜĮĲĮțĮȡȪįȚĮțĮȚĲĮʌȡȐȖȝĮĲȐĲȠȣȢıĲȠȑȡȖȠȉȠʌİʌȩȞȚ 0HORQ 
ȝʌȠȡİȓȞĮİȓȞĮȚȝʌȜȚĮȤĮȜȜȐȖȚĮĲȠFURZGIXQGLQJȠ0HORQİȓȞĮȚȠİțʌȡȩıȦʌȠȢ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȠ0HORQʌĮȓȗİȚȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢ©ȅȝȚȜȓĮțĮȚǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩ
ĲȘĲĮªȕȖȐȗİȚȐȜȜȘȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢĮʌȩĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȝȚĮțȐȡĲĮİȡȖĮıȓĮȢİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢİʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚıĲȠĲĮȝʌȜȩȠ
0HORQȜĮȝȕȐȞİȚȑȞĮȞȕĮșȝȩĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ

ѣҙҏ҃҈ѽ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢǲȡȖȠȣȈȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞȠĮʌȩĲȠȆȡȩȖȡĮȝȝĮ(UDVPXVĲȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢ
ȉȓĲȜȠȢǲȡȖȠȣ&URZGIXQGLQJ6WUDWHJLHVIRU%XVLQHVV6XVWDLQDELOLW\ 6WUDWH&URZG 
ǹȡȚșȝȩȢ6(.$
ǻȚȐȡțİȚĮ
ǿįȚĮȓĲİȡİȢİȣȤĮȡȚıĲȓİȢıĲȠȣȢĮȖĮʌȘȝȑȞȠȣȢȝĮȢıȤİįȚĮıĲȑȢʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ'LED
0RNKWDEDGțĮȚǹȞĲȫȞȚȠȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȐțȘ
4

O 'DUW0DGHUȝʌȠȡİȓȞĮțȐȞİȚĲĮʌȐȞĲĮȂİĲȘȕȠȒșİȚĮĲȘȢʌȜİȣȡȐȢȕİȜȫȞĲȠ
'DUW0DGHUȝʌȠȡİȓȞĮİȜȑȖȟİȚȩȜİȢĲȚȢȥȘĳȚĮțȑȢʌĲȣȤȑȢĲȠȣȑȡȖȠȣǼʌİȟİȡȖĮıĲİȓĲİ
ĲĮ ȕȓȞĲİȠ țȐȞĲİ ȑȞĮ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȠ ȕȓȞĲİȠ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ʌȜȠȓȠȣ Ȓ țĮĲĮıĲȡȠĳȑĮ
țĮȡȣįȚȫȞȒĮțȩȝĮțĮȚıȤİįȚȐıĲİĲȠǺİȜĮȞȚįȠʌȑȜĲȘȅ'DUWİȓȞĮȚȠİțȜİțĲȩȢ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȠ'DUWʌĮȓȗİȚȝȚĮțȐȡĲĮįȡȐıȘȢȕȓȞĲİȠțĮȚİȚțȩȞȦȞʌĮȓȡȞİȚȝȚĮ
ȐȜȜȘțȐȡĲĮİȞȑȡȖİȚĮĮʌȩĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮ
• ȅ'DUWȝʌȠȡİȓȞĮİʌȚıĲȡȑȥİȚțȐȡĲİȢǻȇǹȈǾȈıĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮțĮȚȞĮĲȡĮȕȒȟİȚ
ȟĮȞȐȑȦȢțĮȚĲȡȓĮĳȪȜȜĮĲȘȞȘȝȑȡĮ
• ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȑȞĮȢȐȜȜȠȢʌĮȓțĲȘȢʌĮȓȗİȚȕȓȞĲİȠțĮȚİȚțȩȞİȢȠ'DUWșȣȝȫȞİȚțĮȚ
ȜĮȝȕȐȞİȚȑȞĮȞȕĮșȝȩĮʌȠȖȠȒĲİȣıȘȢ
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• ȉĮ ȖȡĮʌĲȐ ĲİĲȡȐȖȦȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ʌȡȫĲȠȣ ıİĲ țĮȡĲȫȞ
İȡȖĮıȚȫȞıİĮȣĲȐ
• ȅȜȩțȜȘȡȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ
İȞȩȢȤȡȫȝĮĲȠȢǹȣĲȐĲĮ
ĲİĲȡȐȖȦȞĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠ
ʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȝȓĮ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ
ȖȚĮȝȓĮȝȩȞȠțȐȡĲĮȝȑıĮ
ıĲȘȞ ȓįȚĮ ȤȡȦȝĮĲȚıĲȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
•ǻȪȠȤȡȦȝĮĲȚıĲȐĲİĲȡȐ
ȖȦȞĮǼȐȞȝȚĮțȐȡĲĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȞıİĲȑĲȠȚĮĲİĲȡȐȖȦȞĮșĮȒĲĮȞʌȡȠıȕȐıȚȝĮțĮȚĮʌȩ
ĲȚȢįȪȠʌȜİȣȡȑȢĲȩıȠĲĮȤȡȫȝĮĲĮȩıȠțĮȚȠȚįȪȠİȞȑȡȖİȚİȢ
ȃĮșȣȝȐıĲİʌȦȢȠȚѣѯѡџѰѧѣѰșĮȝʌȠȡȠȪıĮȞȞĮĲȠʌȠșİĲȒıȠȣȞȝȩȞȠȝȓĮĮʌȩĲȚȢȆǼȇǿ
ȅȋǼȈǻȇǹȈǾȈİȐȞțĮȚȝȩȞȠİȐȞȑȤȠȣȞĲȘȞȓįȚĮѢѯџѰѥȝİĲȘȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘİȞȑȡȖİȚĮ

ѧѰѱѭѯѧџѱѥѰѰѨѧѭѲѯѭѮѭѩѥѰ
ȅ %RERUHO +LJKMXPSVVRQ ĲȡȑȤİȚ ıĲȘ ȈțȚȠȣȡȩʌȠȜȘ ĳȦȞȐȗȠȞĲĮȢ 1XWFUDFNDUJRQ
1XWFUDFNDUJRQǵȜȠȚĳȠȕȠȪȞĲĮȚțȐʌȠȚȠȚȠȣȡȜȚȐȗȠȣȞțĮȚĲȡȑȤȠȣȞ©ǼȓȞĮȚĮȜȒșİȚĮʌȓıȦª
ȅ ĳȩȕȠȢ ȞĮ ȤȐșİȚ ȩȜȘ ĲȘ ıȠįİȚȐ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȠȢ ȈĲȠ ıȤȠȜİȓȠ ȑȤİĲİ įȚĮȕȐıİȚ ȚıĲȠȡȓİȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓșİıȘ ĲȠȣ 1XWNUDNDUJRQ ȀĮȞȑȞĮȢ ıțȓȠȣȡȠȢ įİȞ ȐȞĲİȤİ ȞĮ ȕȜȑʌİȚ ĲȠȞ 1DN
ıȣȞĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮĲȠȣ1XWFUDFNDUJRQȞĮıțȐİȚĲĮȕİȜĮȞȓįȚĮĲĮĳȠȣȞĲȠȣțȚȐĲĮțĮȡȣįȚĮ
ĳȣıĲȓțȚĮ țĮȚ ȐȜȜĮ İȓįȘ ȟȘȡȫȞ țĮȡʌȫȞ ȅ 1DN ȑıʌĮıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȟȘȡȠȪȢ țĮȡʌȠȪȢ
ȑțȠȥİ ȩȜĮ ĲĮ įȑȞĲȡĮ įİȞ ȐĳȘıİ ĲȓʌȠĲĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ȐįİȚĮ țȠȤȪȜȚĮ țĮȚ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȑȞĮ
ĳȪȜȜĮȅȚıțȓȠȣȡȠȚįİȞȝʌȠȡȠȪıĮȞȞĮțȐȞȠȣȞĲȓʌȠĲĮȐȜȜȠĮʌȩĲȠȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ
ǾıțȠĲİȚȞȒİʌȠȤȒĲȘȢʌİȓȞĮȢʌȠȣȠįȒȖȘıİʌȠȜȜȠȪȢıțȓȠȣȡȠȣȢȞĮȝİĲĮȞĮıĲİȪıȠȣȞĮʌȩ
ĲȘȖȘĲȠȣȢȀĮȚĲȫȡĮȠ1DNİʌȑıĲȡİȥİĬĮİʌĮȞĮȜȘĳșȠȪȞĮȣĲȑȢȠȚȚıĲȠȡȓİȢĬĮİȓȞĮȚ
ȐȜȜȘȝȚĮțĮĲĮıĲȡȠĳȒʌȠȣșĮįȚĮȜȪıİȚĲȘȈțȚȠȣȡȩʌȠȜȘ
©ǵȤȚ ĮȣĲȒ ĲȘ ĳȠȡȐª ıțȑĳĲİıĮȚ ǹȣĲȒ ĲȘ ĳȠȡȐ șĮ țȐȞİĲİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ǹȣĲȒ ĲȘ ĳȠȡȐ
ȑȤİĲİȝȚĮȣʌȑȡȠȤȘȚįȑĮȞĮĮȞĮȖțȐıİĲİĲȠȞ1DNȞĮĮĳȒıİȚȒıȣȤȠĲȘȞȈțȚȠȣȡȩʌȠȜȘĬĮ
țȐȞİĲİȑȞĮ1XWDSXOWǲȞĮʌȠȜȪȝİȖȐȜȠʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮȡȓȟİȚȑȞĮȝİȖȐȜȠȝİȖȐȜȠȟȘȡȩ
țĮȡʌȩʌȐȞȦĮʌȩĲĮȕȠȣȞȐȅ1DNȜȠȚʌȩȞșĮĲȠĮțȠȜȠȣșȠȪıİȝĮțȡȚȐĮʌȩĲȘȈțȚȠȣȡȩ
ʌȠȜȘțĮȚșĮİȟĮĳĮȞȚȗȩĲĮȞʌȓıȦĮʌȩĲȚȢȝİȖȐȜİȢʌȑĲȡİȢǲȞĮȢįȣȞĮĲȩȢțĮȚĲȑȜİȚȠȢǺİȜĮ
ȞȚįȠʌȑȜĲȘȢ ȓıȦȢ ȝİ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ȖȡĮȞȐȗȚĮ țĮȚ įȣȞĮĲȠȪȢ țĮȚ İȜĮıĲȚțȠȪȢ ȚȝȐȞĲİȢ ǲȞĮȢ
șȡȣȜȚțȩȢǺİȜĮȞȚįȠʌȑȜĲȘȢ
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Squirrelville

Ǿ
İȓȞĮȚȑȞĮʌĮȚȤȞȓįȚʌȠȣĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚĮʌȩįȚĮĳȠȡİĲȚțȐıĲȐįȚĮ
ĲȠțĮșȑȞĮĮʌȩĲĮȠʌȠȓĮʌȡȠıȠȝȠȚȐȗȠȣȞȝȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȤȡȠȞȚțȒıĲȚȖȝȒȝȚĮȢʌȡĮȖ
ȝĮĲȚțȒȢțĮȝʌȐȞȚĮȢ

•

ѮҍҚҐҋѰҐҢҀ҅ҋ

ʌȡȠțĮȝʌȐȞȚĮȘȠʌȠȓĮİȓȞĮȚȘʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮʌȡȚȞȘțĮȝʌȐȞȚĮȞĮȕȖİȚıĲȠįȚĮįȓțĲȣȠ

•

ѢҁҙҐҁҍҋѰҐҢҀ҅ҋ

ȑȞĮȡȟȘțĮȝʌȐȞȚĮȢȀȐșİțĮȝʌȐȞȚĮFURZGIXQGLQJȑȤİȚȑȞĮȞȝȒȞĮʌİȡȚșȫȡȚȠȝȑȤȡȚ
ȞĮĮȞȑȕİȚıĲȠįȚĮįȓțĲȣȠțĮȚȞĮʌİĲȪȤİȚĲȠȞıĲȩȤȠʌȠȣİʌȚșȣȝİȓǹȣĲȒȘʌİȡȓȠįȠȢ
İȓȞĮȚȠʌȡĮȖȝĮĲȚțȩȢȤȡȩȞȠȢİțıĲȡĮĲİȓĮȢ

•

ѱҍѻҐҋѰҐҢҀ҅ҋ

ȝİĲȐțĮȝʌȐȞȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȦȞ ĮȞĲĮȝȠȚȕȫȞ ȂȚĮ țĮȝʌȐȞȚĮ
FURZGIXQGLQJįİȞșĮȠȜȠțȜȘȡȦșİȓİȐȞįİȞĮʌȠıĲİȓȜİȚȩȜİȢĲȚȢĮȞĲĮȝȠȚȕȑȢțĮȚĲȠ
ȑȡȖȠȑȤİȚʌȡĮȖȝĮĲȚțȐĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ǵȜȠĲȠʌĮȚȤȞȓįȚʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȑıĮıİȝȚĮİȕįȠȝȐįĮİȞȞȑĮȘȝİȡȫȞțĮȚțȐșİıĲȐįȚȠ
țĮȜȪʌĲİȚĲȡİȚȢȘȝȑȡİȢĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢȅıĲȩȤȠȢĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪİȓȞĮȚȞĮİȟȠȚțİȚȦșȠȪȞȠȚ
ʌĮȓțĲİȢȝİĲĮȕȒȝĮĲĮțĮȚĲĮıĲȐįȚĮȝȚĮȢʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢțĮȝʌȐȞȚĮȢFURZGIXQGLQJțĮȚȞĮ
ĲȠȣȢțĮșȠįȘȖȒıİȚȝȑıĮĮʌȩĲȘȞȚıĲȠȡȓĮȝİȡȚțȫȞıțȓȠȣȡȦȞȘȡȫȦȞʌȠȣȞĮȤȡȘȝĮĲȠįȠ
ĲȒıȠȣȞĲȠǺİȜĮȞȚįȠʌȑȜĲȘĲȠȣȢȖȚĮȞĮĮȞĮȖțȐıȠȣȞĲȠȞǺİȜĮȞȚįȠįȡȐțȠĲȠȞįȡȐțȠʌȠȣ
ıʌȐİȚȩȜĮĲĮİȓįȘȟȘȡȫȞțĮȡʌȫȞȞĮİȖțĮĲĮȜİȓȥİȚĲȠȤȦȡȚȩĲȠȣȢ
ȀĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮȝȚĮȢȘȝȑȡĮȢȠȚʌĮȓțĲİȢȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȣȞİȡȖĮıȓİȢțĮȚĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
İȞȑȡȖİȚİȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢțĮȚĲȠȣȢȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢĲȠȣĲȡȑȤȠȞĲȠȢıĲĮįȓȠȣǼȞĲȩȢ
ȝȚĮȢ ȘȝȑȡĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĮȡțİĲȠȓ ȖȪȡȠȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȟȘȖȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ
Įʌȩ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ ĲȠȣ ıĲĮįȓȠȣ ǹȜȜȐ ʌȡȫĲĮ ĮȢ įȠȪȝİ ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȪȝȕȠȜĮ țĮȚ ĲĮ
ıȤȑįȚĮʌȠȣʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȠȣȝİıĲȠʌĮȚȤȞȓįȚȀĮȚĳȣıȚțȐĲȠȞĲȡȩʌȠıȣȞĮȡ
ȝȠȜȩȖȘıȘȢĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
џҍ҅҄҈ҘҎҌѽ҅҆ҐҚ҉
Ѣ҅Ңҍ҆ҁ҅ѽҌѽ҅ғ҉҅Ҁ҅ҋҙ

Ҍѽѻ҆ҐҁҎ
Қҍѽ

ѨҢҍҐҁҎҁҍѿѽҏ҅Қ҉

҆ҢҍҐҁҎ ıİȜȓįİȢȝʌȡȠȢʌȓıȦ

ѨҢҍҐҁҎҀҍҢҏ҃Ҏ

҆ҢҍҐҁҎ ıİȜȓįİȢȝʌȡȠȢʌȓıȦ

ѱҋҐѽ҈Ҍ҇Ҙ
Ѵѽҍѽ҆ҐѺҍҁҎ

Ґѽ҈Ҍ҇Ҙ ıİȜȓįİȢ 
҆ҢҍҐҁҎ ıİȜȓįİȢȝʌȡȠȢʌȓıȦ

5

ѰѲѫџѯѪѭѩѭѡѶѫѱџѰѱѭѮџѧѴѫѧѢѧ
Planning

ȈĲȠĲȑȜȠȢĮȣĲȠȪĲȠȣİȖȖȡȐĳȠȣȣʌȐȡȤİȚȣȜȚțȩʌȡȠȢİțĲȪʌȦıȘȖȚĮĲȘıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ
ĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪȉĮĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮȣȜȚțȐșĮʌȡȑʌİȚȞĮİțĲȣʌȦșȠȪȞțĮȚȞĮıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘ
șȠȪȞȦȢİȟȒȢ

Community

Planning

Economy

Economy

Reward

ȉȠĲĮȝʌȜȩİȓȞĮȚıȤİįȚĮıȝȑȞȠıİĲȑııİȡȚȢıİȜȓįİȢǹȂİĲȐĲȘȞİțĲȪʌȦıȘȠȚıİȜȓįİȢ
șĮʌȡȑʌİȚȞĮĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞȝİĲĮȟȪĲȠȣȢȩʌȦȢĳĮȓȞİĲĮȚıĲȘȞʌĮȡĮțȐĲȦİȚțȩȞĮȖȚĮȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıİĲİȑȞĮȝİȖĮȜȪĲİȡȠĲĮȝʌȜȩȖȚĮĲȠʌĮȚȤȞȓįȚ

ult
As the wise
Squi once said:
“Reward is very good!
No reward, no good!”

Pictures
and video

Planning
changes

and

Keep your
Acorns
safe here.

Way better
than any bank!

Keep your Squirrel Community
engaged to strengthen
your Startup!

Nutkrakargon

No plan means no production!
Planning, on the other hand,
is better than having no plan.
Hence, let ’s plan for Production!

x5

x4

P3

P6

A.CONTRACT

RE-SENDER

SHOPPING BEAST

MINER

Acorncutter.co agreed
to build the nutapult!

Prepare a plan for the
exact time each of the
rewards would get ready
and be sent!

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

Resources to build the
nutapult and where to buy
them should be listed!

R3

P3

P6

Acorn
Farm

The
Big
Nut

Nu
tap

Planning

x4

R3

P1

The goal is to keep
Krakargon out of
Squirrelville. All
the tasks should
be focuced here!

Economy

Reward

x4

P1

ѱѭѱџѪѮѩѭ

Economy

Planning

Squ

irre

lville

ѱѭѱџѪѮѩћ

Two squirrels are
stronger than
one squirrel!

ȉȠĲĮȝʌȜȩĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚĮʌȩįȪȠĲȠȝİȓȢ

Talking and
marketing

ѥ҅ҏҐҋҍѻѽ

ȈĲȘȞțȠȡȣĳȒĲȠȣĲĮȝʌȜȩȣʌȐȡȤȠȣȞʌȑȞĲİȝȑȡȘʌȠȣįİȓȤȞȠȣȞĲȘȞȚıĲȠȡȓĮĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
ȈțȚȠȣȡȩʌȠȜȘȘǺİȜĮȞȚįȠĳȐȡȝĮĲȠǿİȡȩǱȖĮȜȝĮĲȠǺİȜĮȞȚįȠʌȑȜĲȘțĮȚĲȠ.UDFNDUJRQ
ıĲȘȞțȠȚȜȐįĮĲȠȣǻȡȐțȠȣ
ǹȞȐȜȠȖĮȝİĲȠıĲȐįȚȠĲȠȣʌĮȚȤȞȚįȚȠȪȠȚʌĮȓțĲİȢʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮȝĮȗȑȥȠȣȞĲȚȢțȐȡĲİȢțĮȚĲȚȢ
ȝȐȡțİȢĲȠȣȢıİĮȣĲȑȢĲȚȢʌİȡȚȠȤȑȢȖȚĮȞĮȝʌȠȡȠȪȞĮȡȖȩĲİȡĮȞĮĲȚȢȝİĲȡȒıȠȣȞʌȚȠİȪțȠȜĮ

Talking and
marketing

New ideas
creativity

and

ѥҊ҂ґ҂Ғѽ҅҆Ҋ҄ҍ҂џҌ҂ҕ҂ҎҐҍҀҔҍ҂ҕ҂ґҐҖҌ҂ҍ҃ѽҎҐҎҕ҂ҊҔҕҐ҅҆Ҟҕ҆ҒҐҔҕѽ҅ҊҐҋ҂ҕѽ
ҕ҈ ҅ҊѽҒҋ҆Ҋ҂ ҕ҈ғ ҋ҂ҍґѽҎҊ҂ғ ґҒҝҋ҆Ҋҕ҂Ҋ Ҏ҂ ҔҖ҄ҋ҆ҎҕҒҚ҉ҐҞҎ Ҕҕ҈Ҏ ґ҆ҒҊҐҘѿ Ѥ҆Ҍ҂ҎҊ҅ҐҗѽҒҍ҂ ґҐҖ Ҍ҆ҊҕҐҖҒ҄҆Ҁ Қғ ҕҒѽґ҆҇҂ ҋ҂Ҋ ҂Ғ҄ҝҕ҆Ғ҂ ҔҕҐ ҕҒҀҕҐ Ҕҕѽ҅ҊҐ ҍ҆ҕѽ
ҕ҈Ҏҋ҂ҍґѽҎҊ҂ҐҊґ҂Ҁҋҕ҆ғҍґҐҒҐҞҎҎ҂҃҄ѽҌҐҖҎҕ҂ҎҐҍҀҔҍ҂ҕ҂҂ґҝҕ҈җѽҒҍ҂Ҏ҂
ґҌ҈ҒҟҔ҆Ҋ҄Ҋ҂ҕҊғ҆Ғ҄҂ҔҀ҆ғ.

Write and
research

6

The goal is to keep
Krakargon out of
Squirrelville. All
the tasks should
be focuced here!

Nutkrakargon

ѭѧѨџѯѱѣѰ

ȊʌȐȡȤȠȣȞĲȪʌȠȚțĮȡĲȫȞѨџѯѱѣѰѣѯѡџѰѧѶѫ  ȝİ ȝʌȜİ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ țĮȚ ѨџѯѱѣѰ
ѢѯџѰѥѰ  ȝİ ȝȦȕ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ ǵȜİȢ ȠȚ
țȐȡĲİȢʌȡȑʌİȚȞĮțȠʌȠȪȞʌȐȞȦıĲȚȢįȚĮțİ
țȠȝȝȑȞİȢȖȡĮȝȝȑȢțĮȚȞĮįȚʌȜȦșȠȪȞʌȐȞȦ
ıĲȚȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ȝİ ĲȚȢ țȠȣțȓįİȢ ȅȚ țȐȡĲİȢ
ȝʌȠȡȠȪȞȞĮİȞĲȠʌȚıĲȠȪȞȝİĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ
ǲĲıȚ ĮȞ ȝȓĮ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ȤĮșİȓ ȠȚ ʌĮȓțĲİȢ
ȝʌȠȡȠȪȞȞĮĲȘȞİțĲȣʌȫıȠȣȞȟĮȞȐțĮȚȞĮĲȘ
ȕȐȜȠȣȞıĲȘȞĲȡȐʌȠȣȜĮ
īȚĮȞĮȑȤȠȣȞĲȘȞțĮȜȪĲİȡȘİȝʌİȚȡȓĮʌĮȚȤȞȚ

No plan means no production!
Planning, on the other hand,
is better than having no plan.
Hence, let ’s plan for Production!

Acorn
Farm

Nu
tap

The
Big
Nut

ult
As the wise
Squi once said:
“Reward is very good!
No reward, no good!”

Keep your
Acorns
safe here.

Keep your Squirrel Community
engaged to strengthen
your Startup!

Getting
online

Squ

irre
lvill
e

/DHVFHQD

ǾıțȘȞȒİȓȞĮȚȘʌȠȜȪȤȡȦȝȘʌİȡȚȠȤȒıĲȠțȐĲȦȝȑȡȠȢĲȠȣĲĮȝʌȜȩʌȠȣĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚĮʌȩ
ĲİĲȡȐȖȦȞĮĲİĲȡȐȖȦȞĮ[ǲȟȚįȡȐıİȚȢȖȡȐĳȠȞĲĮȚıĲȘıțȘȞȒțĮȚȠȚįȡȐıİȚȢİʌİțĲİȓ
ȞȠȞĲĮȚıİțȐʌȠȚİȢȐȜȜİȢțȠȞĲȚȞȑȢʌİȡȚȠȤȑȢʌȠȣȑȤȠȣȞĲĮȓįȚĮȤȡȫȝĮĲĮ
19

ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢİʌȘȡİȐȗȠȣȞȘȝȓĮĲȘȞȐȜȜȘĮȞȐȜȠȖĮȝİĲĮȤĮȡĲȚȐʌȠȣʌĮȓȗȠȞĲĮȚȣʌȐȡȤȠȣȞ
țĮȜȪĲİȡĮĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮȖȚĮĲȘȞțĮȝʌȐȞȚĮʌȠȣıȘȝĮȓȞİȚʌİȡȚııȩĲİȡĮȞȠȝȓıȝĮĲĮ
ȈĲȠʌȓıȦȝȑȡȠȢĲȦȞțĮȡĲȫȞİȡȖĮıȚȫȞȣʌȐȡȤȠȣȞĲȡȓĮĲȝȒȝĮĲĮȑȞĮıĲȠİʌȐȞȦȝȑȡȠȢ
țĮȚįȪȠıĲȠțȐĲȦȝȑȡȠȢ
• ȉȠ İʌȐȞȦ ĲȝȒȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ ȖİȝȐĲȠ ȝİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ıȪȝȕȠȜĮ ĲȘȢ
ĮȜȣıȚįȦĲȒȢĮȞĲȓįȡĮıȘȢįİȓȤȞİȚĲȠʌȡĮȖȝĮĲȚțȩĮʌȠĲȑȜİıȝĮʌȠȣȑȤİȚȘİȡȖĮıȓĮ
ǹȣĲȠȓİȓȞĮȚȠȚțȡȓțȠȚĲȘȢĮȜȣıȓįĮȢʌȠȣȝʌȠȡȠȪȞȞĮȣʌȠȜȠȖȚıĲȠȪȞ
• ȉȠ țȐĲȦ ĮȡȚıĲİȡȐ ĲȝȒȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ©ĮȞ
ȣʌȐȡȤİȚªǼȐȞȣʌȐȡȤȠȣȞȕȓȞĲİȠȠȚʌĮȓțĲİȢȜĮȝȕȐȞȠȣȞȑȞĮİʌȚʌȜȑȠȞȞȩȝȚıȝĮȖȚĮ
ȞĮʌĮȓȟȠȣȞĮȣĲȒȞĲȘȞțȐȡĲĮİȡȖĮıȓĮȢ
• ȉȠ țȐĲȦ įİȟȚȐ ĲȝȒȝĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ©ȖȚĮ țȐșİª īȚĮ țȐșİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ĮȜȣıȚįȦĲȒĮȞĲȓįȡĮıȘʌȠȣȑȕĮȜĮȞȠȚʌĮȓțĲİȢıĲȠĲȡĮʌȑȗȚʌȡȚȞȜĮȝȕȐȞȠȣȞȑȞĮ
İʌȚʌȜȑȠȞțȑȡȝĮ

New ideas
creativity

and

Get disappointment!

Squirrel
Ville

not with

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ
ȊʌȐȡȤȠȣȞȑȟȚțȐȡĲİȢıĲȠĲȡĮʌȑȗȚȩʌȦȢĳĮȓȞİĲĮȚıĲȘȞİȚțȩȞĮȆĮȓȗȠȞĲĮȢțȐȡĲĮȂǹǽǿȑȤİȚȦȢ
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A.CONTRACT

RE-SENDER

SHOPPING BEAST

TOGETHERNESS

Acorncutter.co agreed
to build the nutapult!

Prepare a plan for the
exact time each of the
rewards would get ready
and be sent!

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

To have the best
campaign, you have to
take care of each other and
share responsibilities!

P1

R3

P6

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ
ȆĮȓȗȠȞĲĮȢțȐȡĲĮ0,1(5ȑȤİȚȦȢĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȘȜȒȥȘįȪȠȞȠȝȚıȝȐĲȦȞǲȞĮȞȩȝȚıȝĮȖȚĮĲȘȞ
țȐȡĲĮțĮȚȑȞĮȖȚĮĲȘȞțĮĲȐıĲĮıȘ©ĮȞȣʌȐȡȤİȚªȆȡȠıȑȟĲİȩĲȚʌĮȡȩȜȠʌȠȣȣʌȐȡȤȠȣȞ³ıȤİįȚ
ĮıȝȩȢ´ȠȚʌĮȓțĲİȢȜĮȝȕȐȞȠȣȞȝȩȞȠȑȞĮȞİʌȚʌȜȑȠȞʌȩȞĲȠȖȚĮĲȓȘıȣȞșȒțȘȜȑİȚȟİțȐșĮȡĮȩĲȚ
İȐȞȑȤİĲİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ³ıȤİįȚĮıȝȩ´șĮȜȐȕİĲİȑȞĮİʌȚʌȜȑȠȞțȑȡȝĮ ȖȚĮȩȜȠȣȢ .
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1.3. ΜΑΡΚΕΣ

Η εκτύπωση της σελίδας με τις μάρκες δεν
είναι απαραίτητη. Οποιοδήποτε αντικείμενο
που μοιάζει με μάρκα, όπως φασόλια, νομίσματα ή οποιοδήποτε είδος ξηρών καρπών,
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μάρκες.
Αλλά εάν οι παίκτες δεν έχουν πρόσβαση σε
κανένα άλλο είδος μάρκας, μπορούν απλώς
να εκτυπώσουν τη σελίδα με τις μάρκες και
να κόψουν τις γραμμές για να χρησιμοποιήσουν τα νομίσματα - βελανίδια για το παιχνίδι.

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟΜΕΝΕΙ!
Το καλύτερο σχέδιο για να σώσεις τη συγκομιδή της χρονιάς είναι να επιτεθείς στον
Nutcrackargon μέσα σε μια εβδομάδα!
Λάβε υπόψη ότι μια εβδομάδα έχει εννέα
ημέρες στη Σκιουροπόλη. Μπορούμε εύκολα
να χωρίσουμε την εβδομάδα στα τρία στάδια
της καμπάνιας:

• Το πρώτο στάδιο: Προ-καμπάνια, κατά

P8

διού, οι παίκτες θα πρέπει να διαθέτουν θήκες
για κάρτες. Με αυτόν τον τρόπο το ανακάτεμα
και το μοίρασμα των καρτών θα είναι ευκολότερο και οι κάρτες θα διαρκέσουν επίσης
περισσότερο.

την οποία προετοιμάζουμε τα πάντα πριν
λανσάρουμε το έργο στο NutsRaising.
Πρέπει να εστιάσουμε στην προετοιμασία:
μιλώντας, με εικόνες, ανταμοιβές, οτιδήποτε!
Για την Προ-καμπάνια έχουμε τρεις ημέρες:
την Κυριακή, Whensday, and Setsday!

• Στη συνέχεια, το Δεύτερο Στάδιο είναι η
Εκστρατεία, όταν λανσάρουμε το έργο. Θα
έχουμε μόνο τρεις μέρες για να μεγαλώσουμε τα ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ που θέλουμε. Πρέπει
να δουλέψουμε σκληρά εκείνες τις μέρες και
να μετατρέψουμε όλους τους σκίουρους σε

ξηρούς καρπούς: Nowsday, Whensday και
Setsday!

• Ας ελπίσουμε ότι θα μαζέψαμε αρκετά
βελανίδια και καρπούς για να μπορέσουμε
να φτιάξουμε το Nutapult πραγματικά! Ίσως
ακόμη και κάποια επιπλέον χρήματα για να
ταξιδέψουμε! Τέλος, το Τρίτο Στάδιο είναι
η μετά- Καμπάνια. Έχουμε τρεις ημέρες
για να στείλουμε όλες τις ανταμοιβές και
επίσης να φτιάξουμε το Nutapult: Sortasday,
Workasday και Fireday!

• Και μετά! Πηγαίνουμε στην κοιλάδα του
Δράκου και πυροβολούμε ένα πολύ μεγάλο,
μεγάλο καρπό στα βουνά! Τόσο μακριά που
το Nutcrackargon δεν θα μπορέσει να βρει το
χωριό μας ποτέ ξανά!
Αλλά προτού ξεκινήσουμε, ας βγούμε
να διασκεδάσουμε! Είναι Κυριακή αύριο,
αλλά στην πραγματικότητα, για εμάς, είναι
Oneday! Ας διασκεδάσουμε τρελά!
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2. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

3.2.4. Νομίσματα Βελανιδιών

ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!
• Ένας παίκτης ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να παίζει τουλάχιστον 3 κάρτες κάθε μέρα (όταν είναι η σειρά του)
• Το ταμπλό έχει 6 σημεία, σαν δράσεις, αν μία δράση βρίσκεται απευθείας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε το σημείο θα αλλάξει.
• Δεν είναι υποχρεωτικό να γεμίσετε όλα τα τετράγωνα στο ταμπλό.
• Στο τέλος κάθε σταδίου, ο στόχος αυτού του γύρου πρέπει να εκπληρωθεί. Διαφορετικά,
χάνετε το παιχνίδι και δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.
• Στο τέλος κάθε σταδίου οι παίκτες μπορούν να αποφασίσουν να συνεχίσουν το παιχνίδι ή όχι.

2.1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟ-ΚΑΜΠΑΝΙΑ!

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να προσεγγίσετε όσους περισσότερους σκίουρους
μπορείτε.

2.1.1. Το πρώτο επίπεδο ξεκινά

Ορίστε μια στρατηγική με τα καθήκοντά σας και εκπληρώστε τα με τις ενέργειες.

Σκίουροι

εργασία. Για παράδειγμα, για να ανεβάσετε ένα βίντεο, οι ενέργειες είναι να φτιάξετε ένα και να το ανεβάσετε στο διαδίκτυο.

Τουλάχιστον

Κάρτες

20 σκίουροι

Πίσω μέρος καρτών δράσης

Το πρώτο επίπεδο είναι το πιο απαιτητικό από όλα τα στάδια, μέχρι στιγμής! Μέσα σε μια μέρα
υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όταν ολοκληρωθούν όλοι οι γύροι, θα
μπορούσατε να κάνετε μια παύση για την υπόλοιπη ημέρα. Βγείτε έξω και διασκεδάστε! Πιείτε
μια NUTACOLA ή κάτι τέτοιο!

Κάθε εργασία χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό προσπάθειας,
χρόνου και χρηματοδότησης για να εκπληρωθεί. Το κόστος
κάθε εργασίας εμφανίζεται από το Acorn Coins στην επάνω
δεξιά γωνία των καρτών εργασιών.
Τα νομίσματα Acorn καθίστανται χρήσιμα στο τρίτο στάδιο,
μετά την καμπάνια, όταν η καμπάνια έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα και είναι ώρα να διεισδύσετε στην παραγωγή και να
πληρώσετε το τίμημα.

Reward

Community

Ville

3.2.5. Αλυσιδωτή αντίδραση
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι εργασίες απαιτούν ενέργειες. Αλλά κάθε μία από
αυτές έχει ένα ειδικό αποτέλεσμα που ωφελεί την καμπάνια με συγκεκριμένο τρόπο. Με
άλλα λόγια, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις είναι το άμεσο αποτέλεσμα της εργασίας: δημιουργείτε ένα βίντεο και μετά έχετε ένα βίντεο. Υπολογίστε το κόστος σας και θα έχετε ένα
πραγματικό σχέδιο.
Μπορεί κανείς να πει ότι κάθε εργασία είναι παρόμοια με ένα κρίκο. Μέχρι στιγμής έχει
κανείς κρίκους, που μπορούν να κάνουν μια αλυσίδα. Αυτοί οι κρίκοι όταν χτίζονται ο
ένας πάνω στον άλλον, δημιουργούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα
πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η μεταφόρτωση ενός βίντεο στο διαδίκτυο είναι πάντα καλή ιδέα, αλλά η ύπαρξη μιας μεγάλης κοινότητας βοηθά το βίντεο
να εξαπλωθεί πιο γρήγορα και να προσελκύει περισσότερη προσοχή. Οι αλυσιδωτές
αντιδράσεις εμφανίζονται στο πίσω μέρος των καρτών εργασιών και είναι οι εξής:

ΚΑΝΟΝΕΣ:

Έναρξη της ημέρας: μοιράστε μέχρι κάθε παίκτης να έχει 5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ + 3 ΔΡΑΣΕΙΣ
στο χέρι του.

Social
media

Comunità

Social
media

Connessione
internet

Economia

Foto

Video

Ricompensa

Pianificazione

1. Κάθε παίκτης παίζει τουλάχιστον 3 κάρτες της επιλογής του, είτε εργασίας είτε
δράσης.

2. Οι παίκτες μπορούν να τοποθετήσουν είτε εργασίες είτε δράσεις στο ταμπλό.
• Οι κάρτες δράσης μπορούν να τοποθετηθούν σε μία εργασία εάν η εργασία έχει
την ίδια ενέργεια ως προϋπόθεση.
• Οι κάρτες εργασίας μπορούν να τοποθετηθούν σε μία δράση εάν η εργασία έχει
την ίδια ενέργεια ως προϋπόθεση.
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Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερο προϋπολογισμό για το
έργο, ειδικά στο δεύτερο στάδιο της εκστρατείας crowdfunding. Επειδή οι αλυσιδωτές
17

crowdfunding. Υπάρχουν σύμβολα και στις δύο πλευρές των καρτών που διευκρινίζουν
τη σημασία του καθενός, την προσπάθεια που μπορεί να χρειαστούν και τις δεξιότητες
που μπορεί να χρειάζονται για να εκπληρωθούν.

3.2.1. Σημαίες καμπάνιας και αριθμοί καρτών
Όλες οι εργασίες θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερα διαφορετικά θέματα.
Κάτω από κάθε κατηγορία υπάρχουν οκτώ κάρτες εργασιών που είναι αριθμημένες με
συγκεκριμένο τρόπο. Οι κατηγορίες εμφανίζονται με Σημαίες καμπάνιας και στις δύο
πλευρές των καρτών εργασιών και είναι οι εξής:
Συγκρότηση κοινότητας
Για να έχει κανείς μια επιτυχημένη καμπάνια θα πρέπει να οικοδομήσει μια
κοινότητα που είναι πρόθυμη να υποστηρίξει την εκστρατεία. Η συζήτηση
και η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι παραδείγματα διατήρησης της συμμετοχής της κοινότητας.
Οι οκτώ εργασίες Δημιουργίας Κοινότητας αριθμούνται από C1 έως C8.

Startup και Business
Η έναρξη μιας νέας επιχείρησης είναι ένας από τους κύριους στόχους μιας
καμπάνιας. Η οικοδόμηση του εδάφους για αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Η
δημιουργία ενός ιστότοπου και ο σχεδιασμός ενός λογότυπου είναι παραδείγματα τέτοιων προετοιμασιών.
Οι οκτώ εργασίες Startup και Business αριθμούνται από S1 έως S8.

Ανταμοιβές
Οι ανταμοιβές υπάρχουν για να ευχαριστήσουν την κοινότητα που υποστήριξε την καμπάνια και την ενθάρρυνε να επενδύσει περισσότερα στο έργο.
Οι ανταμοιβές, ως μέρος της παραγωγής και σημαντικό μέρος της καμπάνιας, χρειάζονται προγραμματισμό και ειδικό προϋπολογισμό για αυτό.
Οι εργασίες επιβράβευσης αριθμούνται από R1 έως R8.

Παραγωγή
Ο πυρήνας της καμπάνιας, είτε πρόκειται για την έκδοση ενός βιβλίου είτε
για την κατασκευή ενός Βελανιδο-πέλτη, θεωρείται παραγωγή που χρειάζεται σχεδιασμό και σύνδεση με άλλους παραγωγούς.
Οι κάρτες εργασιών παραγωγής αριθμούνται από P1 έως P8.

3.2.2. Τίτλος και εργασία
Κάθε κάρτα εργασιών έχει έναν τίτλο και μια εργασία που εξηγεί τι είναι η κάρτα..

3.2.3. Ενέργειες
Για κάθε εργασία υπάρχουν έως και τρεις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να γίνει η
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3. Οι παίκτες μπορούν να αφαιρούν κάρτες από το ταμπλό (για να καθαρίσουν
ένα σημείο για την επόμενη κίνηση).
4. Οι παίκτες αναδιατάσσουν όλα τα σημεία μέχρι να παίξουν 3 φύλλα, μπορούν
να παίξουν περισσότερα από 3 φύλλα αν θέλουν.
5. Όταν τελειώσει ένας παίκτης, είναι ώρα να παίξει ο επόμενος παίκτης.
6. Όταν όλοι οι παίκτες παίζουν τη σειρά τους, ολοκληρώνεται ένας γύρος.
• Οι παίκτες μπορούν να αποφασίσουν να κρατήσουν τα υπόλοιπα
φύλλα στο χέρι τους ή να τα πετάξουν και να τραβήξουν ξανά.
• Εάν ένας παίκτης έχει μερικές κάρτες στο χέρι, τραβάει νέες κάρτες
μέχρι να έχει 5 εργασίες και 3 δράσεις.
7. Όταν όλοι οι παίκτες παίξουν τρεις γύρους, το επίπεδο έχει τελειώσει.
Η μέρα τελείωσε! Πάρα πολλή δουλειά! Είσαι πολύ κουρασμένος! Πήγαινε για ύπνο!
Τότε ξεκινάμε μια νέα μέρα!

2.1.2. Το πρώτο επίπεδο ολοκληρώθηκε

Συγκέντρωσε όλες τις κάρτες στον πίνακα (αυτές που παίχτηκαν):
1. Μέτρησε τους Σκίουρους
2. Κράτησε τις κάρτες εργασιών καθώς πρόκειται να ξεκινήσετε το επόμενο
επίπεδο με τις ίδιες κάρτες.

2.2. ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΠΊΠΕΔΟ: ΚΑΜΠΆΝΙΑ

Στόχος του Δεύτερου Επιπέδου, της καμπάνιας, είναι να μαζέψεις όσο περισσότερα
Βελανίδια μπορείς!

2.2.1. Το δεύτερο επίπεδο ξεκινά

Παίξε τις εργασίες για να γεμίσεις το ταμπλό!

Βελανίδια

Τουλάχιστον

Κάρτες

30 Βελανίδια

Παίζοντας τις κάρτες εργασιών

Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τα Βελανίδια! Πρέπει να φτάσετε τον στόχο της
καμπάνιας σας που έχει οριστεί σε 30 Βελανίδια. Αν μαζέψετε περισσότερα, απολαύστε
τα επιπλέον Βελανίδια!

2.2.2. Nowsday: ανασκόπηση των πάντων!

Τώρα είναι οι nowsdays! Πρέπει να αναθεωρήσετε όλα όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα και
να τα μετατρέψετε όλα σε Βελανίδια!
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2.2.2.1. Γύρος δράσεων

• ΠΕΤΑΞΤΕ μια κάρτα ΔΡΑΣΗΣ
Αυτό είναι παρόμοιο με την εξάντληση ή την καταπόνηση.
Ο παίκτης κάνει τη συγκεκριμένη ενέργεια και χάνει μία άλλη
ικανότητα που έχει.

1. Για κάθε Σκίουρο στις κάρτες δράσης στη Σκιουρόπολη, λάβετε 1 Βελανίδι
2. Επιστρέψτε όλες τις κάρτες δράσης στην τράπουλα και ανακατέψτε.

• ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΙΤΕ!
Εάν ένας παίκτης αναγκάσει τον εαυτό του να κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια, απογοητεύεται, ίσως ως αποτέλεσμα σύγχυσης.
Τα σημεία απογοήτευσης εξηγούνται κάτω από την ενότητα 4.

2.2.2.2. Γύρος εργασιών
1. Ανακατέψτε και μοιράστε ΟΛΕΣ τις κάρτες ενεργειών που παίχτηκαν από το
τελευταίο επίπεδο (αυτές που συγκεντρώσατε στο Πρώτο Επίπεδο).
• Μοιράζετε έναν προς έναν στους παίκτες μέχρι να μην υπάρχει κάρτα για
μοίρασμα.

3.1.3. Προϋποθέσεις και απαγορεύσεις

Ορισμένες ενέργειες μπορούν να παιχτούν σε συγκεκριμένες
εργασίες ή δεν μπορούν να παιχτούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι όροι και οι απαγορεύσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος
των καρτών δράσης με τα σημάδια προσοχής ή απαγόρευσης:

2. Οι παίκτες, ένας ένας με τη σειρά του παιχνιδιού, βάζουν στη σκηνή κάρτες
εργασιών.
• Οι κάρτες εργασιών μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε τετράγωνα με ΣΗΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ πάνω τους
• Λάβετε ένα Βελανίδι για να παίξετε την κάρτα εργασίας.

New ideas
creativity

and

Get disappointment!

not with

Το σημάδι προσοχής: Η δράση μπορεί να παιχτεί μόνο υπό τις καθορισμένες συνθήκες.
Το σήμα απαγόρευσης: Η ενέργεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η συνθήκη
είναι αληθής.

3.1.4. Σκίουροι στο πίσω μέρος της κάρτας

Στο πίσω μέρος των καρτών δράσης μπορεί να υπάρχουν έως και τρεις Σκίουροι: έτσι, εάν
οι παίκτες κάνουν αυτήν την ενέργεια, απευθύνονται σε μερικούς σκίουρους στη Σκιουρόπολη. Μέχρι στιγμής, η καμπάνια crowdfunding εξαρτάται από
την κοινότητα, όσο περισσότεροι Σκίουροι τόσο πιο επιτυχημένη καμπάνια.
Στο τέλος του πρώτου επιπέδου, πριν από την καμπάνια, οι
παίκτες μετρούν τους Σκίουρους για να δουν πόσο μεγάλη θα
είναι η κοινότητα που δημιούργησαν.

x4

SHOPPING BEAST
3. Οι παίκτες μπορούν να ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ μια
κάρτα εργασίας με μια στο χέρι τους.
• Επιστρέψτε την αντικατασταθείσα κάρτα στην
τράπουλα εργασιών.
• Χάστε Βελανίδια όσο φαίνεται στο επάνω μέρος
της αφαιρεθείσας κάρτας εργασιών.
4. Οι παίκτες αποφασίζουν πόσα φύλλα θέλουν να παίξουν.
Ακόμα και το μηδέν ή όλα είναι στα χέρια τους.

A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

3.2. ΚΆΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ

x4

P6

SHOPPING BEAST
A detailed list of costs and
expenses should be ready
for all the payments!

5. Όταν όλοι οι παίκτες παίξουν τη σειρά τους και παίξουν
χαρτιά της επιλογής τους, η ημέρα (γύρος) έχει ολοκληρωθεί.
P6
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Για μια επιτυχημένη καμπάνια υπάρχουν πολλά βήματα
που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από την ενθάρρυνση
φίλων να σας βοηθήσουν στην καμπάνια σας μέχρι να
μιλήσετε με παραγωγούς για να δώσετε προτεραιότητα
στην παραγωγή σας, όλα είναι διαφορετικές εργασίες
που απαιτούν συγκεκριμένο χρόνο και προσπάθεια για
να γίνουν και συγκεκριμένες δεξιότητες για να ολοκληρωθούν.
Στις κάρτες εργασιών μπορείτε να βρείτε όλα τα βήματα
που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καμπάνια
15

3.1. ΚΆΡΤΕΣ ΔΡΆΣΗΣ

6. Επιστρέψτε τις υπόλοιπες κάρτες εργασιών (αυτές που βρίσκονται στα χέρια,
δεν παίζονται) στην τράπουλα και ανακατέψτε.

Οι ενέργειες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
• Επικοινωνί

• Ψηφιακά εργαλεία

• Δημιουργικότητα

• Η επικοινωνία είναι για τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους ενημερώνοντάς τους και
κρατώντας τους αφοσιωμένους. Οι απαιτούμενες ενέργειες/δεξιότητες είναι τότε:

.

2.2.3. Whensday και setsday

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις επόμενες δύο ημέρες/γύρους
1. Μοιραστείτε Εργασίες έως ότου κάθε παίκτης έχει πέντε εργασίες.
2. Μοιραστείτε Ενέργειες έως ότου κάθε παίκτης έχει τρεις ενέργειες στο χέρι του.
3. Οι παίκτες παίζουν τουλάχιστον τρία χαρτιά στη σειρά τους.
4. Οι παίκτες βάζουν κάρτες Εργασιών στο ταμπλό εάν η εργασία έχει την ίδια
δραση.

• Η κατοχή ορισμένων δεξιοτήτων στον ψηφιακό κόσμο είναι στις μέρες μας μια αναγκαιότητα. Για το καλύτερο αποτέλεσμα χρειάζεται κάποιος να έχει δεξιότητες και στα δύο:

• Τα χρωματιστά τετράγωνα έχουν την ίδια ΔΡΑΣΗ με την περιοχή του χρώματος.
• Εάν υπάρχει μια κάρτα δράσης επάνω σε ένα σημείο, το τετράγωνο/σημείο θα
πρέπει να θεωρηθεί ως η ίδια ενέργεια.
5. Οι κάρτες δράσης θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο ταμπλό εάν υπάρχει
ελεύθερο σημείο ή σε μια κάρτα εργασίας με την ίδια ενέργεια που απαιτείται!
6. Οι παίκτες πρέπει να παίξουν τουλάχιστον 3 κάρτες αλλά μπορούν να επιλέξουν:

• Το πιο σημαντικό πράγμα για την έναρξη ενός έργου ή μιας επιχείρησης είναι η δημιουργικότητα. Είτε πρόκειται για νέες ιδέες είτε για νέες αλλαγές:

• Να αδειάσουν ένα σημείο στον πίνακα για να βάλουν άλλη εργασία σε αυτό.
• Σε αυτή την περίπτωση χάνουν ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, όσα κοστίζουν οι κάρτες εργασιών.
7. Όταν όλοι οι παίκτες παίζουν τη σειρά τους, η μέρα έχει τελειώσει.
8. Οι παίκτες μπορούν να αποφασίσουν να κρατήσουν τα υπόλοιπα φύλλα ή να τα
αφήσουν εκτός και να τραβήξουν νέα.
9. Μοιράστε κάρτες μεταξύ των παικτών μέχρι να έχουν 5 εργασίες και 3 ενέργειες.
Αν έχουν ήδη κάποια φύλλα, παίρνουν νέα φύλλα μέχρι να έχουν 5+3.
10. Νέος γύρος/ημέρα ξεκινά και έχετε δύο γύρους εδώ και το επίπεδο έχει

3.1.1. Ενέργειες στις δράσεις

Στο μπροστινό μέρος των καρτών δράσης εμφανίζεται μία ένδειξη ACTION. Όταν οι
παίκτες βάζουν τις κάρτες δράσης, στην πραγματικότητα κάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια για να κάνουν μια εργασία.
.

3.1.2. Τιμωρία ή επιβράβευση

Εάν ο παίκτης κάνει αυτήν την ενέργεια σε μια εργασία, ανταμείβεται τραβώντας μια
επιπλέον κάρτα δράσης στο χέρι του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ανάληψη δράσης
εμπνέει τον παίκτη να δράσει περισσότερο.
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τελειώσει!!

2.2.4. Το δεύτερο στάδιο ολοκληρώθηκε
• Αφαιρέστε όλες τις κάρτες δράσης από το ταμπλό και λάβετε βελανίδια για αυτές
(μία κάρτα δράσης = ένα βελανίδι)
• Κρατήστε τις κάρτες ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο ίδιο σημείο.
• Μετρήστε τα ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ.
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2.3. ΤΡΊΤΟ ΣΤΆΔΙΟ, ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΚΑΜΠΆΝΙΑ

Στόχος του τρίτου επιπέδου, μετά-καμπάνια, είναι να κρατησεις τις υποσχεσεις σου!

2.3.1. Το τρίτο στάδιο ξεκινά

Κάντε όλες τις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ μιας εργασίας και πληρώστε τα απαιτούμενα ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ για
να εκπληρώσετε την ΕΡΓΑΣΙΑ!
Αυτό το στάδιο είναι πολύ περίπλοκο, οπότε δώστε ιδιαίτερη προσοχή.
• Παίζετε μόνο με τις κάρτες ΕΡΓΑΣΙΩΝ που έχετε ήδη παίξει
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ που συγκεντρώσατε στη
Βελανιδοφάρμα
Ο γενικός κανόνας είναι:
• Οι παίκτες βάζουν κάρτες ΔΡΑΣΗΣ στις κάρτες ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Όταν γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, οι παίκτες πληρώνουν για την εργασία
από τα βελανιδια και τους αφαιρούν από το ταμπλό ως εκπληρωμενη εργασια!

2.3.2. Ξεκίνημα της μέρας

1. Στον πίνακα, εμφανίζονται όλες οι κάρτες εργασιών
• Κάθε φορά παίζουμε με την κάρτα εργασιών στο επάνω μέρος, η οποία είναι
ορατή σε εμάς.
• Εάν υπάρχει ένα ελεύθερο σημείο στον πίνακα, οι παίκτες μπορούν να μετακινήσουν μια κάρτα εργασίας στο σημείο για να αποκαλύψουν την εργασία κάτω
από αυτήν.
2. Μοιράστε 15 κάρτες ΔΡΑΣΗΣ, μία προς μία, μεταξύ όλων των παικτών.
3. Η σειρά των παικτών παραμένει ίδια όπως πριν.
4. Κάθε παίκτης μπορεί να βάλει μόνο ΜΙΑ κάρτα δράσης σε μια ορατή κάρτα εργασιών
στον πίνακα.
5. Εάν ένας παίκτης δεν έχει σχετική κάρτα ΔΡΑΣΗΣ για να παίξει, θα πρέπει να πετάξει
μία κάρτα δράσης από το χέρι (να αφήσει εκτός παιχνιδιού)
6. Όταν τοποθετηθούν όλες οι ενέργειες μιας κάρτας εργασιών, Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
πρέπει να πληρώσει για την εργασία:
• ΠΛΗΡΩΣΤΕ για την εργασία από την Βελανιδοφάρμα
• Αφαιρέστε την κάρτα εργασίας για να την εκπληρώσετε! Αποθηκεύστε την
κάρτα εργασιών για μέτρηση αργότερα.
• Πετάξτε τις κάρτες δράσης της εργασίας
• Ο παίκτης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αφήσει κάτω καμία κάρτα δράσης όταν ολοκληρώνει/εκπληρώνει μια εργασία
7. Οι παίκτες παίζουν μέχρι να μην έχει κανείς κάρτες δράσης στο χέρι
• Αν ξεμείνετε από ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ πηγαίνετε απευθείας στο ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
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8. Παίξτε δύο άλλους γύρους με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος του τρίτου γύρου το στάδιο
έχει τελειώσει.

2.3.3. Τέλος σταδίου

1. Μετρήστε και πετάξτε όλες τις ανολοκλήρωτες εργασίες από την σκηνή και πληρώστε
την τιμή τους από τη βελανιδοφάρμα
• Αν δεν σας έχουν μείνει άλλα βελανίδια, απλώς αφήστε τα εκτός
2. Μετρήστε τις εκπληρωμένες/ολοκληρωμένες εργασίες που έχετε συγκεντρώσει
μέχρι τώρα.
• Πρέπει να ολοκληρώσετε πάνω από το 80% των εργασιών για να κερδίσετε
το παιχνίδι!
• Ή περισσότερο από 50% οπότε ο υπολογισμός θα είναι ευκολότερος! (Ολοκληρώθηκαν > ημιτελείς)
3. Μετρήστε τις σημαίες της καμπάνιας ώστε να έχετε τουλάχιστον τρεις από την καθεμία
• Αν περάσετε πάρτε την ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
• Εάν χάσατε, πάρτε την ΚΑΡΤΑ ΧΑΜΕΝΟΥ

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

3. TΟ ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ
Σε κάθε καμπάνια crowdfunding υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν και
κάθε βήμα χρειάζεται συγκεκριμένες δεξιότητες για να ολοκληρωθεί ή να γίνει με τον
κατάλληλο τρόπο.
Σε αυτό το παιχνίδι κάθε βήμα ονομάζεται ΕΡΓΑΣΙΑ και η απαιτούμενη ικανότητα
ονομάζεται ΔΡΑΣΗ.
Για παράδειγμα, η δημοσίευση ενός άρθρου στην εφημερίδα είναι
μια ΕΡΓΑΣΙΑ που χρειάζεται συγγραφική ικανότητα ως ΔΡΑΣΗ.

Το παιχνίδι παίζεται με αυτές τις δύο τράπουλες: TASK CARDS με μπλε πίσω μέρος και
ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ με μωβ πίσω μέρος.
x4

RE-SENDER

Squirrel
Ville

Getting
online

Prepare a plan for the
exact time each of the
rewards would get ready
and be sent!

Planning

Reward

Economy

only with

R3

R3
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