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Ražošana • Tirdzniecība • Celtniecība • Investīcijas • Kreditēšana • Augšupejas • Krīzes • Nodokļi • Izklaide

Spēle kā aizraujošs ceļojums biznesa pasaulē pārmaiņu laikos!



Galda spēle “OLIGO”
Piedzīvojot 2008. gada ekonomisko pārmaiņu 
izraisītos negatīvos iespaidus, sāku pētīt krīžu 
cēloņus pasaules vēsturē. Iegūtās zinības 
nolēmu nodot pasaulei, kā izklaidējošu un 
aizraujošu spēli. Spēli, kas spētu atainot 
reālo situāciju, kas spētu iemācīt analizēt 
situāciju, pieņemt pareizos lēmumus, 
uztvert neveiksmes ar sapratni un neieslīgt 
panākumu eiforijā.

Spēles nosaukums

OLIGO simbolizē finansiālu varenību. 
OLIGO kā oligapols, OLIGO kā oligarhs.

Misija „Izklaidēt un izglītot! Izglītotāki un 
apmierinātāki cilvēki.”

Vīzija „OLIGO – atpazīstams, izglītojošs un 
izklaidējošs instruments visām paaudzēm.”

“OLIGO” priekšrocības

•    01.11.2013 ieviesta Latvijā ar labām atsauksmēm
•    AS „Swedbank” un Rīgas Domes programmas „Atspēriens” granta ieguvējs
• Pastāvīgi uzlabots - spēles testēšanai veltīti 3 gadi, ieviesti spēlētāju ieteikumi  
• Izspēlētas vairāk kā 150 testa spēles ar 560 testa spēlētājiem 
•    Aptauju rezultātos spēle ir izteikta līdere

Jūsu ieguvumi
•    Jūsu zīmola ilggadīga reklāma
•    600`000 cilvēku auditorija galda spēlei latviešu un krievu valodā
• 5`360`000 cilvēku auditorija WEB spēles versijai sešās valodās
• Intelektuāla, aizraujoša, izglītojoša un radoša dāvana lojālajiem klientiem
• Pozitīvs imidžs
• Savādāka integrētā mārketinga komunikācija
• Uzņēmējdarbības „simulators” - palīdzēs ikvienam attīstīt uzņēmēja prasmes

“Šī spēle noturēja interesi maniem 8-11  
gadus veciem bērniem 3 stundas!  
Apbrīnojami! Man mājās neizdodas pat 1h 
noturēt bērnu uzmanību!”

Zane Segliņa (35) 
Medmāsa, divu bērnu māte

“Es visu nakti nevarēju aizmigt, 
jo domāju kā varēju pazaudēt 
300`000,-”

Artūrs Rukkalns (31) 
Pastnieks, Dānija
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“Šī ir visaizraujošākā spēle 
kādu jebkad esmu spēlējis! 
Tiešām iedvesmo!”

Mihails Arhipovs (26) 
Latvijas izlases bobslejists
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Mērķauditorija - 600`000 cilvēku galda spēlei

Izlaižot 2000 spēlēs eksemplāru apgrozībā šo spēli spēlēs vidēji 5 reizes gadā 5 spēlētāji, no kuriem 3 katru reizi būs 
unikāli. Līdz ar to 5 gadu laikā no pirmā spēles izlaiduma auditorija sasniegs 600`000 cilvēku.
Spēles mērķauditorijā ietilpst spēlētāji sākot no 10 gadu vecuma.

Spēles laukums



Komerciāli konfidenciāla informācija – nav paredzēta tālākai izplatīšanai.2015

Sadarbības piedāvājums
Piedāvājam unikālu iespēju integrēt Jūsu uzņēmuma nosaukumu un logo pasaules aizraujošākajā galda spēlē.

Piedāvājam Jūsu uzņēmuma nosaukumu izvietot:

•   Galda spēlē

•   Spēles web versijā

•   Jauniešu izglītības kampaņā

Jūsu logo un uzņēmuma nosaukums  
pirmajos 2000 eksemplāros  
pārdošanai mazumtirdzniecībā
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Mērķauditorija - 5`360`000 cilvēku WEB spēles versijai

Spēles kaste

Pirmajā gadā Jūsu uzņēmuma nosaukuma un logo integrēšana spēles 
WEB versijā bez maksas.
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Jūsu logo uz kredīta žetoniem*
Spēlē pavisam 85 kredīta žetoni 2 miljona vērtībā.

* Tikai kredītiestādēm

Jūsu uzņēmums spēles kartiņās

Iespēju integrēt spēlē Jūsu uzņēmuma nosaukumu un logotipu uz vienas vai vairākām kartiņām. 

Jūsu logo pārmaiņu kartītēs*
Uz 10 no 40 kartītēm, kas saistītas ar kreditēšanu, ir 
iespējams izvietot uzņēmuma logotipu.

Iespēja strādāt vadošā amatā Jūsu 
uzņēmumā
 Iespējas kartiņa piedāvā strādāt vadošā amatā, saņemot 
labu atalgojumu.
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Jūsu zīmola integrēšana mājas 
lapā www.oligogame.com
•    Jūsu uzņēmuma nosaukums un logo spēles WEB versijā

• Banners (Teksts: Sadarbībā ar ...)

• Aktuālā informācija – laimesti, spēļu konkursi starp skolām, tirdzniecības vietas  

• Detalizēts noteikumu un spēles situāciju apraksts

• Jautājumi un komentāri – spēles dalībniekiem iespēja nosūtīt savus komentārus, pieredzes apmaiņa ar citiem 
spēlētājiem

Jauniešu izglītības 
kampaņa, sadarbībā ar OLIGO
• Spēles eksemplāru dāvinājums Latvijas skolām – ekonomiskās izglītības veicināšanai

• Spēļu turnīra izsludināšana starp Latvijas vidusskolām

• Turnīra norises dokumentēšana un translēšana sociālajos medijos, drukātajā presē

• Turnīra uzvarētāju apbalvošana 

• Bibliotēku atbalsta akcija – spēles eksemplāru dāvinājums Latvijas bibliotēkām

“OLIGO” – korporatīvā versija
• Personificēta spēles galda versijas dizaina izstrāde

• Ekskluzīva iespēja Jūsu uzņēmumam spēles personificēta versija - Limited Edition kā lieliska dāvana Jūsu 
klientiem.

“OLIGO” mārketings
Spēles pārdošanas vietas 2015. - 2016.g:

Spēles virzīšana mazumtirdzniecībā notiks ar mediju starpniecību 

Spēles reklāmas, 
raidījumi par spēli, 
konkursi

Raksti par spēli

Sociālie tīkli  
(blogeru aktivitātes)
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Spēles ieviešanas plāns 
Galda spēle tirdzniecībā Spēles WEB versijas valodas

2013. - 2015. g. Latvijā - ieviesta 01.11.2013

2016/2017 sezona Lietuva, Igaunija latviešu, krievu, angļu

2018/2019 sezona Vācija, NVS lietuviešu, igauņu, vācu

Finansu piedāvājums Jūsu kompānijai
Jūsu uzņēmuma 
nosaukums un logo uz Līdz 2000 eksemplāru tirāžai

Kredīta žetoniem 40 / 45 gabaliem 4500,-EUR / 5000,-EUR

Pārmaiņu kartiņām 10 gab. 2000,- EUR

Spēles kartiņām “Ražošana un tirdzniecība“, “Nekustamais īpašums”, “Birža”, 
“Risks”, “Izklaide“, ”Iespēja”:

Vienas spēles kartiņa 300,- EUR

Divas spēles kartiņas 500,- EUR

Trīs spēles kartiņas 660,- EUR

Četras spēles kartiņas 800,- EUR

Piecas spēles kartiņas 900,- EUR

WEB spēles versijas pirmajā gadā 0,- EUR

Vienības / Logo spēlē 500 gab. 1000 gab. 2000 gab. 3000 gab. 

Personīgā/
personificētā versija

iepakojums, laukums, 
kartiņas 32,- EUR/gab. 27,- EUR/gab. 23,-EUR/gab. 20,-EUR/gab.

Vērtībām netiks piemērota PVN likme.
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Jūsu reklāma “OLIGO”

Izvēloties ievietot savu logotipu galda spēlē “OLIGO”, Jūsu uzņēmums iegūst ilgstošu reklāmu vairāku gadu garumā. 
Ievietojot reklāmu avīzē vai žurnālā cilvēki to apskata tikai vienreiz vai divreiz un izmet ārā, savukārt, galda spēles 
izmanto vairākas reizes gadā, daudzu gadu garumā un Jūsu uzņēmuma nosaukumu un logo redz katru reizi to 
spēlējot. 

Izmērs, ilgums Cena

“Oligo”                                             50 x 95mm EUR 200,00 - 300,00

Žurnāls "Klubs" 103 x 142mm EUR 360,00*

Žurnāls “Forbes” 67,6 x 265mm EUR 920,00*

Žurnāls “Santa” 103 x 143mm EUR 440,00*

Žurnāls “Ilustrētā Zinātne” 84x118mm EUR 450,00*

Laikraksts “Diena” 253x60mm EUR 950,00*

Laikraksts “Dienas Bizness” 82x55mm EUR 430,00*

Neuztveriet dzīvi pārāk nopietni. Dzīve ir spēle - iejūties tajā, iegūsti vērtīgu pieredzi nākotnes gaitām.  
Esi pats savas dzīves noteicējs!

Ar cieņu,

Haralds Salmiņš 
OLIGO spēles autors 
Valdes priekšsēdētājs 
SIA „OLIGO” 
Tel.:+371 26398804 
E-pasts: haralds@oligogame.com 
www.oligogame.com

* Balstoties uz 17.02.15. veikto pētījumu par cenām. Vērtības uzrādītas bez PVN.

Vienreizēja iespēja veidot vēsturi kopā ar mums, 
ja Monopols tika radīts lielās ekonomiskās depresijas laikā 1929.-1934.g. ASV,

tad OLIGO ir radīts pēc 80 gadiem nākošās ekonomiskās depresijas laikā 2009.-2013.g. šeit Latvijā!
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