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GOALMACHER – brezplačna strateška spletna nogometna igra

Tudi ti si lahko svetovni prvak

..Goalmacher je spletna igra, v kateri se lahko vživiš v življenje nogometaša – sanje in napor, trening in zabava, trenutki razočaranj in
zmagoslavja. Treniraj, tekmuj v ligah in na turnirjih, osvoji pokale … tudi ti si lahko svetovni prvak!..

Računalniške igre so umetnost 21. stoletja, kot je
film umetnost prejšnjega. Omogočajo nam, da
se poistovetimo z junakom in se vživimo v njegove prigode. Podobno doživimo tudi, ko
spremljamo napet športni obračun – ko zmagajo »naši«, se počutimo, kot če bi bili mi pod
lučmi na zelenici in bi sami zabili odločilni gol.
Če bi nas zanimalo zgolj, kdo bo zmagal, bi
naslednji dan prebrali časopis. Toda tekme gledamo, ker želimo biti zraven, izkusiti moč zmage
ali skelenje poraza, ker lahko občutimo vsak trenutek boja naših junakov, upamo ob vsaki akciji
in se veselimo ob vsakem golu. Igre pa nam
nudijo še pristnejši stik z junaki na ekranu.
»Računalniške igre so prvi medij, ki nam
omogoča vpliv na dogajanje v zgodbi – pri
ostalih medijih lahko le sledimo zaporedju
dogodkov, ki jih je ustvaril nekdo drug. V igri
pa neposredno vplivamo na dejanja avatarja
(lika, ki nas predstavlja v igri), zato se še bolj
poistovetimo z njim in še lažje doživimo njegove izkušnje,« pravi avtor igre Goalmacher,
Alfred Vešligaj. »In kakovost medija se meri
prav z zmožnostjo prenosa izkušnje.«

Z akaj nogometna igra?
V Informacijskem ateljeju so izdelali strateško
nogometno igro z namenom izkušnje življenja
profesionalnega nogometaša, saj bo letos

zaradi svetovnega prvenstva v nogometu veliko ljudi sanjalo, da so tudi sami v reprezentanci. In ker v resničnem življenju to večini ni
dostopno, lahko vsakdo poskusi v igri Goalmacher – in to brez odpovedovanja
družabnemu življenju, saj je igra zasnovana za
okoli deset minut igranja na dan, denimo med
jutranjo kavico ali med pavzo v službi.
Toda niti virtualno življenje nogometaša ni preprosto – redno moraš trenirati in skrbeti, da se
razvijaš na področjih, ki jih potrebuje tvoj avatar
– če želiš biti napadalec, se izuri v streljanju na
gol, če želiš biti sredinski igralec, je zate
pomembnejša hitrost. In ne pozabi na energijo,
saj lahko treniraš le, dokler ti je ne zmanjka.
Izberi klub, v katerem se boš lahko razvijal, toda
za uvrstitev v katero od ekip se boš moral potruditi – biti moraš med najboljšimi v klubu. Med
treningom ali na tekmi se lahko poškoduješ; če s
svojo ekipo osvojiš pokal, pa boš dobil še več
motivacije za naslednje tekme. In ko zaključiš
uspešno kariero, se lahko poteguješ za prestižno
mesto managerja kluba.

Brezplačno igranje
»Največji izziv pri izdelavi iger je financiranje
projekta. Če je igra plačljiva, to odvrne večino
igralcev, če v njej tržimo oglasni prostor, pa
reklame motijo uporabniško izkušnjo igralca.

Kaj ponuja igra Goalmacher?
Kot igralec lahko:
• izboljšuješ devet lastnosti,
• treniraš,
• nabiraš izkušnje,
• služiš denar,
• se včlaniš v klub,
• se poteguješ za mesto v ekipi,
• sodeluješ na tekmah,
• osvajaš pokale in priznanja.
Kmalu še:
• dvoboji v enajstmetrovkah, preigravanju
in dolgih strelih,
• klubski in osebni trenerji, oprema in hrana za izboljšanje lastnosti,
• premoženje, prestiž in še veliko več.

Zato smo se v Informacijskem ateljeju odločili
za inovativni pristop, ki združuje obe metodi
– igra je za igralca brezplačna, podjetja pa
lahko v igri zakupijo virtualni nogometni klub,
tako kot ga lahko v resničnem življenju – s
tem pa promocija ni več nasilna (kot je z
oglasnimi pasicami), saj postane del vsebine
igre. Denimo tudi imena Union Olimpija ne
dojemamo kot oglas – čeprav je natanko to –
velik in zelo viden, vendar nemoteč oglas
podjetja Union.« Tako so dosegli sožitje med
igralci, ki želijo nemoteno igrati igro in med
podjetji, ki želijo predstaviti svojo ponudbo
igralcem, nam je povedal Alfred Vešligaj.  (P.R.)
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