Finanzity kan spelas på
www.euro.fi/finanzity
där det också finns mer information om spelet.
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Spelet riktar sig till elever i nian, i gymnasier och i
yrkesinstitut och kan lämpligen spelas på lektionerna i ekonomisk kunskap. En spelomgång tar ca
30 minuter. Spelet har getts ut i tre språkversioner: finska, svenska och engelska.

CY

CMY

Tekniska krav:

K

Skärmens resolution: 1024 x 768 pixel
Minne: 512 MB
Processor: 800 MHz
Ljudkort, högtalare eller hörlurar
Webbläsare: IE7+, Firefox3+, Opera10+,
Chrome4+, Safari4+ (Javascript enabled)
Webbläsarplugin: Flash Player 10
Spelet är framställt av Finlands Bank.

FINANZITY

Spela om makten i Finanzity
Finanzity. En stad med 230 000 människor, 1 578 företag, 20 382 bilar
och 12 327 djur. En plats där vem som helst kan skapa sig en förmögenhet på en dag eller förlora allt innan ens morgonkaffet är drucket.
Dagen börjar, välj vilken väg du ska ta och gör väl ifrån dig. Lycka till!
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I Finanzity kan spelaren välja mellan olika spelomgångar och
spelrutter. Exemplet visar en spelomgång med studenten.

hjälpa till på statistikavdelningen på Tiny Bank eller få jobb med
att sortera bort förfalskade eurosedlar.

Du skriver på din avhandling om "Bankkrisens inverkan på
försäljningen av ekologiska produkter". Om avhandlingen blir
bra, har du fått löfte om anställning vid ett stort forskningsinstitut som genomför undersökningar om den globala marknadsutvecklingen. Redan före morgonkaffet får du höra om
en ny praktikplats på Mogul Economic Research Institute
där du kunde slutföra din avhandling – förutsatt att du
under dagens lopp lyckas intervjua tre framstående
invånare i stan.

När du åter har fått din ekonomi i balans, kan du slutligen vända
dig till Missy Smart på Tiny Bank. För att vinna över barngeniet på
din sida måste du spela hem toppoäng åt henne i spelet Herr
Ränta och Luftskeppet Inflation.
Vad händer sen? Vad ligger bakom det mystiska Q-kortet? Lös
gåtan på adressen www.euro.fi/finanzity.

Professor Emilia von Ritz ger dig det första tipset på ett
lämpligt intervjuobjekt, arkitekten John Hippy. Han
utmanar dig till spelet Vill du bli stans största investerarmogul?
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När du vunnit över Hippy i spelet, tipsar han dig om följande
person att intervjua – mot en muta på futtiga 500 euro.
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Den arrogante nobelisten Olof K. Look, som intar sina måltider
på restaurang Floppy Chicken, ställer inte upp för en intervju
förrän du lovat gå till Tiny Bank och välja ut det fördelaktigaste
lånet åt honom. Du irrar omkring i räntedjungeln på jakt efter
det fördelaktigaste lånet och vinner därmed Olof K. Looks
respekt. Mot ett arvode på 500 euro går han med på en
intervju. Dessutom tipsar han dig om följande intervjuoffer,
barngeniet Missy Smart.
Men för att vinna över Missy Smart på din sida måste du
först genom hederligt arbete förtjäna tillräckligt med
pengar för att fylla det gapande svarta hålet i din portmonnä. Du hittar webbplatsen Getajob och märker att det
finns gott om lediga jobb i Finanzity. Du kan antingen
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