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1. O GRZE GAMESBALL.
GRA
SPORT
EMOCJE
TURNIEJE
NAGRODY
GAMESBALL (GB) jest to dwustronna gra stołowa: piłka nożna i hokej. To doskonałe narzędzie
do zabawy, integracji, organizowania akcji społecznych, eventów, turniejów i obozów sportowych.
GB wspiera aktywizację sportową dzieci, młodzieży. Jest dla osób preferują aktywny styl życia.
GB uczy współzawodnictwa i zasad gry w piłkę nożną oraz taktyki. Budzi pozytywne emocje.
W grę może grać i wygrywać bez względu na płeć i wiek.
Aby rozpocząć grę, wystarczy krótki, 2-3 minutowy instruktarz.
Aby wygrać mecz, turniej ważna jest taktyka, zręczność, pomysłowość i dokładność.
Jak w każdym sporcie, w celu osiągnięcia sukcesów wymagane są regularne treningi.
GB zachęta do spotkań i integracji. Pomaga w wyszukiwaniu i rozwoju Liderów oraz Organizatorów.

2. OCHRONA PRAWNA.
Gra Gamesball posiada ochronę prawną w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.
Świadectwa Ochronne wydał Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Nr 65068 oraz nr 66412.
Świadectwo Rejestracji na rynek UE wydał OHIM Nr 001793233-0001

Gra GB wysokiej jakości produkowana jest w Polsce. Boisko: wymiary boiska FIFA w skali 1:100.

3.GRUPA DOCELOWA.
Gra Gamesball to gra dla każdego: chłopca i dziewczynki, mężczyzny i kobiety.
Sukcesy można odnosić w wieku od 8 lat (a nawet wcześniej) do późnego wieku emerytalnego.
Z naszych badań wynika, że gra podoba się 75 % osób, to stanowi 25 mln potencjalnych graczy w GB.
70% chłopców i mężczyzn preferuje grę w piłkę nożną, a 70% dziewcząt i Pań preferuje grę w hokeja.
Grę testowaliśmy w dużych miastach jak Warszawa, Poznań a także małych miejscowości takich jak
Gmina Lipie koło Częstochowy. Wiemy już, że w każdym środowisku gra GB podoba się.
W każdym środowisku znajdują się pasjonaci naszej gry.

4. TURNIEJE PILOTAŻOWE.

Szkoła Podstawowa
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Polskie Centrum
Marketingowe Sp z o.o.
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WRAŻENIA I OPINIE.

Jesteśmy zachwyceni
pomysłem gier,
które poznaliśmy
hokeja i piłki nożnej.

To fajna gra i logiczna.
Dużo się w niej myśli
i jest dużo zabawy.

Każdy sportowiec
znajdzie coś wspólnego
z tą grą, która daje
dużą przyjemność.

Ta gra sprawia wiele
frajdy mnie i mojej
6 – letniej córce.

Justyna Pachniowska
Członek Zarządu Simple Solution

Pomysł na rozrywkę
biurową zupełnie
ciekawy. Ponadto
świetny ice – breaker.

Hokej jest bardzo szybki,
a przy piłce
trzeba myśleć.

Super zabawa. Wygląda
prosto, ale nie jest prosta
Jest pewnej mocy.

Gamesball uczy taktyki.
Jest to gra niezwykle
ważna i potrzebna.

5. WRAŻENIA I OPINIE.

6. PROJEKT DLA SPOŁECZEŃSTWA.
Projekty Gamesball jako aktywizacja, rozwój oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 organizacja turniejów GB dla Rodzin, Miast i Firm w Warszawie a później w Polsce
 Projektu GB „Aktywizacji dzieci i młodzieży”
 organizacja gier, turniejów w klubach, obiektach sportowych, MOSiR, szkołach, świetlicach
 aktywizacja sportowa, integracja dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz w wakacje i ferie

 integracja np. Samorządów i Społeczeństwa podczas wydarzeń rekreacyjno-sportowych, eventów
 turnieje gry Gamesball na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
 kreowanie inicjatyw oraz inspirowanie Mieszkańców i Organizacji Sportowych do działań i spotkań
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