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prosto, a bolj kot razvijate svojo virtualno proizvodnjo, več ovir se vam postavi na pot. Če jih želite premagati, morate najprej izdelati dobro strategijo, zastaviti vizijo, malo preračunati stroške in
se sem ter tja tudi malo znajti. Firma Boss je sicer
precej poenostavljena, a verodostojna simulacija
realnega poslovanja, le da posledice potencialnega neuspeha niso tako dramatične. Tu namreč
v najslabšem primeru izgubite le virtualen denar
in morate začeti igro znova.
Cilj igre je ustvariti dolgotrajno uspešno podjetje, kar dosežete s preudarnimi poslovnimi odločitvami. Bavite se s panogo proizvodnje avtomobilov, pri čemer vodite skladišče, tovarno in
trgovino. Začnete z bančnim posojilom, ki ga
morate smiselno vložiti v nabavo, proizvodnjo
in prodajo svojih izdelkov, da bi na koncu potegnili čim več dobička in tako povečali svoj imperij in konkurenčnost na avtomobilskem trgu.

Dobra strategija in kanček sreče
Pri vodenju podjetja se boste srečevali s številnimi
težkimi odločitvami. O tem, koliko osnovnih materialov boste kupili in po kakšni ceni, koliko izdelkov
boste imeli na zalogi, po kakšni ceni jih boste prodajali, koliko denarja si boste izposodili od banke,
kako veliko podjetje želite imeti in tako naprej. Poleg svojih odločitev pa boste morali v zakup vzeti
tudi faktor sreče. Ta ima namreč v igri, kakor tudi v
resničnem poslovanju, včasih velik pomen.
Po končanem poslovnem letu (enem igralnem
krogu) vam računovodstvo pripravi izkaz uspe-

ha in izračuna vaš dobiček oziroma izgubo. To
narekuje razlika med prihodki, ki jih dobite od
končnih kupcev, in stroški, ki ste jih plačali za nabavo sestavnih delov, dela, oglaševanja in bančnih obresti. Če vam zmanjka denarja, si ga lahko sicer kadarkoli izposodite od banke, vendar
morate biti previdni, da se ne zadložite preveč
in da vas letne obresti ne spravijo na kant.
Polet tega, da je igra koristna, saj vam postreže koristne nasvete za poslovanje, je tudi zelo nalezljiva.
Že po nekaj krogih se boste tako vživeli v vlogo direktorja, da je ne boste želeli več zapustiti. Zaradi
svoje preproste zasnove je Firma Boss primerna tako za odrasle kot tudi otroke, ki se na ta način seznanijo z odgovornim odraslim življenjem na zabaven način. Prav tako pa se naučijo, kako pametno ravnati s svojo žepnino. Firma Boss je na voljo
za Android in iOS, igrate pa jo lahko v slovenščini,
angleščini in nemščini (če bi se radi naučili tudi
mednarodnega poslovnega vokabularja). Vsi, ki
boste mobilno igro Firma Boss naložili na svoj telefon in glede nje poslali komentar na e-naslov
blaz@lisac-lisac.si, pa boste dobili tudi darilo.« (P. R.)
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