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Žiga N. 
• Zadnjih 8 let živim z igro 
in od igre 
 
• Upravljanje lokacij (Jamski dvorec, 
      Park vojaške zgodovine, Orehov gaj)  
 
• Vodenje agencij Čarovnik za organizacijo dogodkov, 

TIME OUT EVENTS, Team building lab 
 
• Trenutni fokus: Ustvarjanje novih doživljajskih 

produktov / Igrifikacija v razvoju človeških virov 
 
 

 



• Kaj je igrifikacija? 
� Metoda igre v drugih kontekstih 

(Marketing, prodaja, HR, doživetja)  
� Velik „buzzword“ 
� Zakaj zdaj? 

• Nove generacije, ki so odrasle z igro  
• Nove spoznanja v mehaniki igre 
• Tehnologija 
• Subkulture gredo „mainstream“ 

 



• in kaj je larp? 
� Live-action-role-playing – od čudakov 

do umetnosti 
� Igranje karakterja v lastnem filmu 
� Vznemirljivo področje za zabavo, edu-

tainment, kot novi medij! 
 

 



Ponovno vstajenje igre 

• Igrifikacija ni nič novega – igra je ključen  

element doživetja  in je od nekdaj del dogodkov 

– Od Zgodbe do doživetja (Žiga Novak 2007) 



Igra je povezava med 
1) zgodbo in  

2) doživetjem za 
obiskovalca/turista 



  FLOW! 
   Ultimativna izkušnja 

Igra je predvsem 
sredstvo    

za„engagement“ 



Ali igrificirani 
turizem že obstaja? 



Larp turizem na severu Evrope 
     1- InsideHamlet - Danska           2- BattleStar Galactica - Nemčija  

 
 

 
 
 
 
 
 
3- College of Wizardry – Poljska- Indiegogo kampanja! 
 
 
 
 
 
  
 
 



„Escape“ gibanje – tudi pri nas 
 
• Pobeg iz skednja v Orehovem gaju 
• Del ljubljanske „escape“ scene, a z razliko 

A. Do 25 oseb (in ne max 6 oseb) - trenutno 
B. Delamo izključno za podjetja 

• Ocenjevanje 
• Razvoj 
• Zabava 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



Magija je na preseku 
 

• LARP – igranje vlog s strani voditeljev 
programa in vse bolj obiskovalcev  

• Interaktivni-senzorični teater – 
nagovarjanje čutov, premikanje 
obiskovalcev od točke do točke 

• »Escape« koncept – dokazano deluje, 
ponuja priložnosti v 1000 preoblekah 



Pobegni iz skednja E.2 
• Do 70 oseb – 12 ekip 
• Tri NPC-liki (non-playing-character) 
• Degustacije, igre v igri 

Pobegni iz skednja E.3 
• Mobilna različica 

 



 
Vizija »igrificiranega« turizma 
 
• 3-4 urna večerna „larpificirana“ doživetja z 

igro, hrano in pijačo. 
• Celodnevna srednjeveška prireditev, na 

kateri ni več klasičnih obiskovalcev 
    (spectator vs. »spec-actorji« - igralci v spektaklu) 

• 3 dnevni »total immersion« za prave 
larperje iz celega sveta 

• Pervazivne igre – na preseku fikcije in 
realnosti 
 



 
Kaj lahko vaša ekipa naredi za vas? 
• Igrifikacija obstoječih projektov  

� kako z elementi igre popoprati tradicionalni dogodek, 
tematsko učno pot ipd? 

• Ustvarjanje novih igrificiranih turističnih storitev 
� Escape sobe, druge večerne igre 
� Larpi (scenariji) 

• Organizacija igrificiranih dogodkov 
• Trening veščin  (kreativno pisanje iger, priprava, 

organizacija in trženje igrificiranih dogodkov) 
• Celoviti razvojni projekti 
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