МАГНИТНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
БИЗНЕС ИГРА
иновация в областта на борд гейм индустрията
95 магнитни елемента и магнитно табло
възможност за различни бизнес стратегии
висока динамика и преживяване

ВАШИЯТ БИЗНЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЗИЦИОНИРАН В ИГРАТА ПО
АТРАКТИВЕН НАЧИН

С ЕКИПА СИ РАДОСЛАВ БЛАГОЕВ СЪЗДАВА ИНОВАТИВНА,
ДИНАМИЧНА, МАГНИТНА БИЗНЕС ИГРА.

Играта бе разработвана повече от три години, но днес
е готова да забавлява хората, да сплотява екипи и да
вдига духа на предприемачите.
Всеки може да изпита своето стратегическо мислене,
мениджърски умения и интуиция за правене на бизнес.
Играта дава силна емоция, съчетана с голяма динамика.
Масивно дъно с вградени
16 магнитни плоскости

Масивно и магнитно игрално табло,
съставено от 4 части, в които са вградени
16 магнитни плоскости. Играта дава
възможност на участниците всеки път да
прилагат различна стратегия, което я прави
уникална, тъй като никога не може да бъде
изиграна по един и същи начин. Вие решавате
дали да правите бизнес на франчайз, или
защо не в сферата на услугите.

35 броя магнитни карти

В настолната игра има 35 магнитни карти,
които спомагат за голямата динамика и имат
различен ефект в зависимост от вашата
бизнес стратегия. И не на последно място,
това е една много забавна игра, която развива
бизнес мисленето, търговските умения и
предприемаческата интуиция.

60 броя магнитни пионки

В стратегическата настолна игра има 60
магнитни пула, играещи ролята на различни
нива специалисти. Квалификацията на
вашите служители и дали въобще ще имате
допълнително наети, е ваше решение, но не
само защото знаете, че добрите кадри са кът
и невинаги са на разположение.

КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЗИЦИОНИРАН ВАШИЯТ БИЗНЕС В ИГРАТА
и да се превърне в уникален подарък за вашите партньори,
служители и клиенти?

CORPORATE
BRANDING
КОЛКО СА МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИТЕ, ДАВАЩИ ГЛАСНОСТ НА
БРАНДА И ВИСОКА ЕМОЦИОНАЛНА АНГАЖИРАНОСТ НА КЛИЕНТА?

Водени

от идеята да докоснем хората с магията на предприемачеството,

създадохме бизнес играта

„YOU LEAD“,

а за да бъде преживяването на

потребителя на максимум, с моя екип я направихме първата в света магнитна
бизнес игра, която сплотява екипи, учи хората на преговори, развива у тях бизнес
интуиция и им дава възможност да експериментират, да печелят и да губят във
виртуална среда.

Играта

се доближава максимално до реалния живот, а в

бъдеще ще има разширение, което ще добави сложност към нея.

СЕГА ДОБРАТА НОВИНА!
ВАШИЯТ БИЗНЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ИГРАТА – И ТО
НАЙ-ЖЕЛАНИЯТ БИЗНЕС В НЕЯ!

Вашият бизнес ще бъде единственият реален
бизнес в цялата игра, което гарантира висока
емоционална ангажираност на играчите с

Вашия бранд.

И

ако подобни възможности струват на

бизнесите стотици хиляди и дори милиони,
то ние даваме възможност за брандиране на
невероятно достъпна цена.

ОСВЕН ТОВА МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО ИГРИ, КОИТО ТРЯБВА
ДА ЗАКУПИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ БРАНДИНГ И ДА ПОЗИЦИОНИРАТЕ
ВАШИЯ БИЗНЕС В YOU LEAD, Е ЕДВА 10 БРОЯ!

И

това не е всичко.

Ще

получите играта не

на завишена заради брандинга цена, а на
преференциална цена и с безплатен брандинг.

МАГНИТНА КАРТА
с вашия бизнес
Когато играта започне, един от бизнесите на игралното табло ще
бъде заменен с ВАШИЯ БИЗНЕС. Така още от самото начало на
играта, вашият бранд ще получи повече внимание.

БИЗНЕС КАРТА
с всички бизнес параметри
и с дизайна на ВАШИЯ БИЗНЕС

Всеки

играч ще иска да притежава вашия

бизнес, защото той ще бъде изключително
добре балансиран и атрактивен за покупка.

ШАНС КАРТА
Вашият

бизнес ще бъде включен в позитивните

шансове, за да носи положителна емоция, когато
бъде изтеглен!

ПОЗИЦИОНИРАНЕ ВЪРХУ
КУТИЯТА
При желание от ваша страна, вашият бранд може да
бъде позициониран и върху лицето на кутията.

Няма по-красив маркетинг от

този, който

създава емоционална ангажираност с
вашия бранд.

Радваме се, че можем да ви предложим нещо
уникално, което носи забавление и добро
настроение.

Ако това звучи интересно, свържете се
с нас, за да ви разкажем повече и
да ви направи оферта и мостра.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ САЙТ
WWW.YOULEAD.BG

МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА:
info@youlead.bg

