
Polska gra ucząca zarabiad 
  
W jaki sposób najlepiej nauczyd się zyskownie inwestowad i rozwijad biznes, a zarazem poczud  
smak ostrej rynkowej rywalizacji? Czas poznad wspaniałą symulację biznesową, która pomoże Ci 
zgromadzid bogactwo! 
 
 
Symulacja biznesowa dla odważnych 
 
Masz odwagę zmierzyd się z innymi w warunkach wolnego rynku? Dasz radę poprowadzid 
własną farmę, tak byś stał się najbogatszy? Myślisz, że podołasz temu zadaniu? Udowodnij to! 
 
Gra w prezesa rozwijająca myślenie 
 
Czy poświęcisz 15 minut dziennie na stanie się bogatym? Czy może uważasz, że 15 minut to za 
dużo aby osiągnąd wolnośd finansową i spełnid swoje marzenia?  
 
Jeśli jesteś gotów oddac sobie 15 minut dziennie WITAMY NA DRODZE DO BOGACTWA! Wciel 
się w rolę właściciela XIX wiecznej farmy i bądź pierwszy na liście najbogatszych! 
 
Masz dośd tego, że w szkole uczą bredni?  
 
Weź sprawy w swoje ręce i zacznij grad w Farmersów! 
 
Chcesz byc biznesmenem czy inwestorem? 
Farmersi nauczą Cię zyskownego prowadzenia biznesu oraz skutecznych metod inwestowania. 
Nie ryzykujesz swoich pieniędzy, a zdobywasz doświadczenie! 
Robert Kiyosaki życzy sobie 600 zł za swoją grę. Od nas dostaniesz to samo, z drobną różnicą. ZA 
DARMO! 
 
 
FARMERSI TO FARMERSI 
Farmersi to zupełnie inna gra niż większośd. Łączy w sobie zalety takich klasycznych gier jak 
szachy (równe szanse na starcie) czy Monopoly (rozwijanie biznesu) lub cashflow (uczy 
zdobywania bogactwa). 
 
 
5 lat udoskonaleo! 
Gra Farmersi pojawiła się w Internecie w sierpniu 2006 roku. Od tego czasu twórcy gry wraz z 
graczami nieustannie ją ulepszają. Zgrana i otwarta społecznośd graczy, przyjazna atmosfera na 
forum gry, publikowana  gazetka Farmersi Times i organizowane konkursy sprawiają, że na 
Farmersi.pl można przyjemnie spędzid czas, jednocześnie ucząc się! Oprócz wysokich walorów 
edukacyjnych (w praktyce poznajemy jak działają rynki, jak inwestowad, zarządzad finansami i 
rozpoznawad trendy rynkowe), dobrze się bawimy!  
 
 
Opinie graczy: 
 
Gra Farmersi to dwie gry w jednej. Z jednej strony może byd bardzo dobrym narzędziem do nauki 
podstaw ekonomii, prowadzenia własnej firmy. Z drugiej strony można bardzo fajnie się nią tylko 



bawid. Ta gra wciąga. Monopoly przy Farmersach to jak hulajnoga przy Mercedesie. Przez 10 lat 
mojej styczności z Internetem czekałem na taką grę jak Farmersi. 

karlos 
 
Farmersi stanowią wspaniałą rozrywkę po szarym dniu pracy! Są doskonałą kompozycją gry 
strategicznej i ekonomicznej umożliwiającą sprawdzenie swoich umiejętności w pojedynku z 
prawdziwymi przeciwnikami. Zapewniają prawdziwy relaks i rozrywkę ucząc przy tym podstaw 
ekonomii! 

poly 
 
 

 
Kolorowe wykresy ułatwiają analizę informacji. W Farmersach, tylko TY decydujesz kto wygra! 
Zgarniesz zwycięstwo ? Czy pozwolisz aby zrobił to Twój przeciwnik ? 
 
 

zalety gry 
+ niepotrzebna instalacja, do gry wystarczy przeglądarka  
+ uczy zarabiad 
+ 15 minut dziennie  
+ możesz budowad swoja bogactwo 
+ równe szanse na starcie rozgrywki 
+ stały rozwój gry 

 
 


