
A városnézés lehet több, mint a turisztikai célpontok egyszerű meglátogatása, esetleg azok történetének megismerése. 

Ezek természetesen az alapvető turisztikai célok, de mi a Miratiánál úgy gondoljuk, hogy egy játékos nyomozás az adott 

városban, saját időbeosztás szerint és társaságban olyan új élményekkel gazdagítja a látogatót, melyek új szép emlé-

keket, elmélyült tudást és önfeledt szórakozást biztosítanak az egyébként jellemzően szűkös és értékes rendelkezésre 

álló idejéből.

A Miratia egy okostelefonon futó városrejtvény szoftver, mellyel a telefonban vagy táblagépben rejtőző GPS segítségé-

vel a játékos az adott helyszín legszebb pontjain vehet részt egy nyomozásban, rejtvényfejtésben, mágikus varázslat 

megállításában, romkocsma túrán vagy egy romantikus túrán. Mindezek közben a játékos a főszereplője a történetek-

nek.

A szoftver használata nem igényel technikai tudást, a helyes helyszín megtalálását követően a Miratia szoftver magától 

dobja fel a soron következő nyomot, feladatot vagy rejtélyt.

Miratia  
városjátékok 
okostelefonra



•   Teljes multimédiás tartalom: képek a játékban, hang, zene vagy videó indítása a helyszín megtalálását követően

•  Kültéren GPS-szel, beltéren QR kóddal használható a szoftver

•  A játék során többször is feltehetők kérdések, melyeket megválaszolva a játékos továbbhaladhat a nyomozásában

•  A Miratia hátizsákba rejthetők képek, hangok, filmek, melyek a megfejtést segítik és melyeket a játékos több mó-

don kaphat meg: 

 - induláskor már megkapja

 - QR kód leolvasására megkapja

 - Játékszín elérésére megkapja

 - GPS koordináta elérésére megkapja

 - Rejtvény kitalálására megkapja

• Elágazó játékmenetek készíthetők akár többfelé is, melyek megfejtések vagy választás fényében változtathatók.

• A játékszínek sorrendiségben élnek, azaz nem elég a helyeket megtalálni, de a megfelelő sorrendben is kell meg-

találni őket.

• Többnyelvűség támogatása a teljes tartalomban és játékok listázásában is

•  Helyspecifikus játékok készítése, melyek a helyszínen QR kóddal érhetők el

•  Köszöntő készítése – lehet videó, hang, képekkel illusztrált fogadó, akár kis játék is. QR kód leolvasásával auto-

matikusan indul el.

•  Okos QR kódok használata – ha már telepítve van a Miratia, akkor a játékot/köszöntőt indítja el, ha még nincs, 

akkor  felajánlja a felhasználónak a játék telepítését.

A Miratia platform az alábbi eszközökkel teszi érdekessé a helyszíni játékokat:

Miratia lehetőségek



A Miratia játékok fejlesztése nem igényel különösebb technikai tudást, nagyon egyszerű webes felületen készíthetők 

a játékok. Nem bonyolultabb a feladat egy szövegszerkesztő használatánál, ráadásul számos olyan specifikus eszköz 

(térkép pozíciók jelölésével, kép, hang és videó előnézet stb.) segíti a játék készítőjét, melyek által már a játék készítése 

is öröm.

Listázott professzionális Miratia játékok

A professzionális játékokat a Miratia listázza az általános játéklistában rövid leírással, előnézeti képpel, tulajdonságok-

kal.

Ez a lista minden Miratia felhasználó számára elérhető és játszható, de ezeknek mindnek van meghatározott ára. 

Az árat a fejlesztő és Miratia közösen határozza meg, majd a játék értékesítéséből a fejlesztő minden egyes eladott 

példány után jutalékot kap.

A professzionális játékok esetében a szoftver csak a játék letöltéséig igényel internetkapcsolatot, a játék ideje alatt 

már nem.

 Egyéni készítésű fél vagy nem profi játékok

Ahogy a Miratia platform, úgy az egyéni játékok készítése is ingyenes minden felhasználó számára. Az egyénileg elké-

szített játékok nem jelennek meg a Miratia játéklistájában, hanem QR kóddal vagy e-mailezhető link birtokában bárki 

játszhatja azokat. Ezek a játékok biztosíthatók ingyenesen is vagy pénzért is a játékosok számára. Utóbbi esetben 

Miratia-val kell egyez- tetni a jutalékok megosztásáról.

Az ebbe a kategóriába tartozó játékok folyamatos internetkapcsolatot igényelnek, hacsak nincs külön egyéni megálla-

podás a Miratia-val.

A kész játékokat két osztályba soroljuk:

Fejlesztői lehetőségek



•  író, kb. 1 órás játék, 9-10 játékszín: €400

•  illusztrátor, játékhoz dedikált illusztrációk elkészítése 4-5 illusztráció: €400

•   játék designer, a játék hangulatáért, háttér, felület, fotók szerkesztése,

 játék logika programozása felelős: €400

•   helyi tesztek Magyarországon (kiszállást és szállást nem tartalmazza): €200

•  Fordítás egy további nyelvre (alapnyelv angol vagy magyar): €300

•   professzionális narráció angol, magyar, olasz, francia, német: €300

•   professzionális narráció egyéb nyelv: €500 nyelvfüggően

További lehetőségek pl. zeneszerzés és zenésítés, videó felvételek készítése, vágása, fizikai eszközök, dobozok 
tervezése, gyártása minden esetben egyéni megegyezés tárgyát képezik.

A Miratia Kft. rendelkezik minden szükséges erőforrással házon belül vagy partnereink keresztül, melyek a játékok 

fejlesztéséhez, megírásához, illusztrálásához, hanganyagainak felvételéhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a kö-

vetkező nyelvű játékok készítésére terjednek ki jelenleg: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol és magyar. 

Amennyiben a Miratia Kft-t kívánják megbízni játékok fejlesztésével, akkor az alábbi 

irányszámokkal lehet számolni egy játék előállítására:

Miratia, mint tartalomfejlesztő


