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Οι επωνυμίες HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS και MONOPOLY και τα αντίστοιχα 
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Hasbro. Το χαρακτηριστικό σχέδιο του ταμπλό, τα τέσσερα 
τετράγωνα στις γωνίες, το όνομα και ο χαρακτήρας του MR. MONOPOLY, καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιχνιδιού είναι εμπορικά σήματα της Hasbro για το παιχνίδι 
αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών της και τον εξοπλισμό του. © 2013 Hasbro. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος.

Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Spotify.

©Beats Electronics LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Fender είναι εμπορικό σήμα της Fender Musical Instruments Corporation και 
χρησιμοποιείται στο παρόν με ρητή γραπτή άδεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία JETBLUE και το λογότυπο jetBlue είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα 
της JetBlue Airways Corporation και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Η ονομασία EA και το λογότυπο EA είναι εμπορικά σήματα της Electronic Arts Inc.

Η ονομασία ARMOUR και το λογότυπο UA είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Under Armour, Inc.

Οι ονομασίες CARNIVAL και CARNIVAL CRUISE LINES είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Carnival 
Corporation.

Η ονομασία Yahoo! και το λογότυπο Yahoo! είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα 
της Yahoo! Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.  

TM, ® & © Paramount Pictures. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Chevrolet, Corvette και τα σχετικά λογότυπα καθώς και η σχεδίαση του αμαξώματος 
Corvette είναι εμπορικά σήματα της General Motors και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Το λογότυπο eBay είναι εμπορικό σήμα της eBay Inc.

X Games: © 2013 ESPN Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία X Games, το λογότυπο X 
Games, η ονομασία ESPN και το λογότυπο ESPN είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ESPN Inc.

Προϊόν με επίσημη άδεια της Ducati Motor Holding S.p.A.

Η ονομασία McDONALD’S, το λογότυπο Golden Arches και η συσκευασία Red Fry Box είναι 
καταχωρημένα εμπορικά σήματα της McDonald’s Corporation και των θυγατρικών της.

Η ονομασία Intel και το λογότυπο Intel είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε 
άλλες χώρες.

Η ονομασία NESTLÉ® και η ένδειξη NESTLÉ AND NEST DESIGN® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα 
της Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland.

©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Η ονομασία Samsung είναι καταχωρημένο εμπορικό 
σήμα της Samsung Electronics Co., Ltd.

© The Coca-Cola Company.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
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AaΤα ονόματα HASBRO και MONOPOLY, τα λογότυπα και το όνομα και ο χαρακτήρας του MR. MONOPOLY είναι εμπορικά σήματα 

της εταιρίας Hasbro για το παιχνίδι αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών της και τον εξοπλισμό του. της εταιρίας Hasbro για το παιχνίδι αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών της και τον εξοπλισμό του. 

© 2013 Hasbro. All Rights Reserved. © 2013 Hasbro. All Rights Reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, 
UB11 1AZ. UK.UB11 1AZ. UK.

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά. Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να 
διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι –  
ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480

www.hasbro.grwww.hasbro.gr game.com

c Γρήγ
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ΗΛΙΚΙΑ

2-4
ΠΑΙΚΤΕΣ8

Γεμίστε τον οουρανοξύστη σας 
ως την κορυφή για να κερδίσετε!

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ταμπλό Παιχνιδιού

4 Ουρανοξύστες
6 Πιόνια

30 Διαφημιστικές Πινακίδες
6 Τετράγωνα Γραφείων

14 Κάρτες Εντολών
14 κάρτες Αυτοκρατορίας

Δεσμίδα Χαρτονομισμάτων
2 Ζάρια
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α
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c Γρήγορο Επιτραπέζιο Παιχνίδι Αγοραπωλησίας Ιδιοκτησιών c
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1. ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙ1. ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔ

Ανακατέψτε τις κάρτες 
Εντολών. Τοποθετήστε τις 
ανάποδα πάνω στο ταμπλό.

Ανακατέψτε τις κάρτες 
Αυτοκρατορίας. 
Τοποθετήστε τις ανάποδα 
πάνω στο ταμπλό.

Τοποθετήστε τις 4 
διαφημιστικές πινακίδες 
της Εταιρείας Ηλεκτρισμού 
και τις 4 διαφημιστικές 
πινακίδες της Εταιρείας 
Ύδρευσης στις ανάλογες 
θέσεις.

Τοποθετήστε τα 6 
τετράγωνα Γραφείων και τα 
2 ζάρια δίπλα στο ταμπλό.

Τοποθετήστε τις 22 
διαφημιστικές πινακίδες 
στις θέσεις των αντίστοιχων 
επωνυμιών γύρω 
στο ταμπλό.

4

5

1

2

3
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ΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

Διαλέξτε έναν παίκτη για 
να είναι ο Τραπεζίτης. Ο 
Τραπεζίτης είναι υπεύθυνος 
για τα εξής:

•  Τα χρήματα της Τράπεζας

•  Τους πλειστηριασμούς
(δείτε στη σελίδα 10)

•  Να πληρώνει τους παίκτες 
κάθε φορά που περνούν 
από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ

•  Να εισπράττει πρόστιμα και 
φόρους

Κάθε παίκτης πρέπει να έχει 

A1000K

2 κάρτες 
Αυτοκρατορίας (δείτε 
ποιες έχετε χωρίς 
να τις δουν οι άλλοι 
παίκτες) 

1 Πιόνι για να το 
τοποθετήσει στην 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ

1 Ουρανοξύστη για να τον 
τοποθετήσει σε μια γωνία 
του ταμπλό

1
το
Α

6

7
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Όταν π
ουραν

Όσες πε
διαφημ
τοποθε
περισσό
συγκεντ

Υπάρχ

2. Μια γρήγορη ματιά για ό,τι νέο υπάρχει σ2. Μια γρήγορη ματιά για ό,τι νέο υπάρχει στ

Εάν ξέρετε να παίζετε το κλασικό παι
τότε δεν χρειάζεται να ξέρετε τί

Όλες οι αγαπημένες εμπορικές επωνυμίες είναι 
διαθέσιμες σε όλους!

Όταν βρεθείτε στη 
θέση μιας εμπορικής 
επωνυμίας, αγοράστε 
την και σύρετε τη 
διαφημιστική πινακίδα 
της στον ουρανοξύστη 
σας. 

Τώρα αυτή η εμπορική 
επωνυμία σας ανήκει!

Για να κερδίσετε, πρέπει να γεμίσετε πρώτος τον 
ουρανοξύστη σας!

•  Αγοράστε διαφημιστικές 
πινακίδες για να γεμίσετε 
τον ουρανοξύστη σας.

•  Όσο περισσότερες 
αγοράσετε, τόσο 
περισσότερα χρήματα θα 
μαζέψετε.

•  Ο παίκτης που θα γεμίσει 
πρώτος τον ουρανοξύστη 
του κερδίζει!

Ουρανοξύστης
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Όταν περνάτε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε την αξία του 
ουρανοξύστη σας

Όταν περάσετε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε την 
τρέχουσα αξία του ουρανοξύστη σας.

Όσες περισσότερες 
διαφημιστικές πινακίδες 
τοποθετήσετε, τόσο 
περισσότερα μετρητά θα 
συγκεντρώσετε!

Υπάρχουν κάρτες Αυτοκρατορίας!
•   Οι κάρτες Αυτοκρατορίας προσφέρουν 

σούπερ δυνάμεις. 

•  Στην αρχή του παιχνιδιού παίρνετε 
δύο τέτοιες κάρτες και όταν βρεθείτε 
στις θέσεις Αυτοκρατορίας παίρνετε 
περισσότερες.

ι νέο υπάρχει στη MONOPOLY Αυτοκρατορία νέο υπάρχει στη MONOPOLY Αυτοκρατορία

ζετε το κλασικό παιχνίδι MONOPOLY, 
ιάζεται να ξέρετε τίποτα άλλο...

ναι 

η 
κής 
άστε 

ακίδα 
ξύστη 

ορική 
ήκει!

τον 

ημιστικές 
α γεμίσετε 
τη σας.

ρες 
ο

ρήματα θα 

θα γεμίσει 
ρανοξύστη 

Tower

Γυρίστε σελίδα για τους 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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3. ΠΑΙΞΤΕ!3. ΠΑΙΞΤΕ!

 Μετακ
δεξιόσ
θέσεις

  Σε ποι
τις οδη
στο Τα

  Φέρατ
ξανά. Ε
πηγαίν

  Αυτό ε
Η σειρ
βρίσκε

Όταν έρ

1    Ρίξτε

Ξεκιν
Αυτά είν
που στα

Πώς να κερδίσετε
Ο παίκτης που θα γεμίσει πρώτος τον ουρανοξύστη του, είναι ο νικητής! Πρώτος π

Γεμίστε τον ουρανοξύστη 
σας με διαφημιστικές 
πινακίδες αγοράζοντας 
εμπορικές επωνυμίες. 

Εάν είστε ο πρώτος 
παίκτης που θα φτάσει 
στην κορυφή, είστε ο 
νικητής!

Συμβουλή! Αγοράστε 
ένα γραφείο έναντι 
A500K για να φτάσετε 
στην κορυφή 
συντομότερα!

2

3 τ

4
π

5 Α

ΌταΌΌΌ

1

Ξ
Α
πο

πρώτος τον ουρανοξύστη του, είναι ο νικητής! Πρώ

ύστηη

ας 
.

ει 

ε 

ε



77777777777

Aa MONOPOLY Empire      Instructions  (GR)

val: Conf ROD: 00.00 File Name: A4770i110.indd

3. ΠΑΙΞΤΕ!3. ΠΑΙΞΤΕ!

Μετακινήστε το πιόνι σας 
δεξιόστροφα πάνω στο ταμπλό τόσες 
θέσεις όσες και ο αριθμός που φέρατε.

  Σε ποια θέση βρεθήκατε; Ακολουθήστε 
τις οδηγίες που θα βρείτε στην ενότητα «Θέσεις 
στο Ταμπλό» στην επόμενη σελίδα.

  Φέρατε διπλές; Ρίξτε τα ζάρια και μετακινηθείτε 
ξανά. Εάν φέρετε διπλές τρεις συνεχόμενες φορές, 
πηγαίνετε κατευθείαν στη Φυλακή.

  Αυτό είναι!
Η σειρά σας τελείωσε. Συνεχίζει ο παίκτης που 
βρίσκεται στα αριστερά σας.

Όταν έρθει η σειρά σας

1    Ρίξτε και τα δύο ζάρια.

Ξεκινήστε να παίζετε!
Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε, επομένως, συνεχίστε. Κάθε φορά 
που σταματάτε σε μια θέση, ανατρέξτε στις οδηγίες για να δείτε τι σημαίνει...

νικητής!
Κανόνες παιχνιδιού

Πρώτος παίζει ο νεαρότερος παίκτης και το παιχνίδι συνεχίζεται δεξιόστροφα.

Φέρατε τη ζαριά κρυφής ανταλλαγής; 
• Τότε, κάντε μια κρυφή ανταλλαγή!Τότε, κάντε μια κρυφή ανταλλαγή!  Ανταλλάξτε τη διαφημιστική πινακίδα 

που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο ενός ουρανοξύστη με αυτήν ενός 
άλλου ουρανοξύστη (συμπεριλαμβανομένου του δικού σας). Εάν κάνετε την 
ανταλλαγή, δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε αυτόν το γύρο.

• Εάν δεν θέλετε να κάνετε μια κρυφή ανταλλαγή, αγνοήστε τη ζαριά 
κρυφής ανταλλαγής και χρησιμοποιήστε τον αριθμό που βρίσκεται στο άλλο 
ζάρι για να μετακινηθείτε κανονικά.

2

3 τ

4
π

5 Α

ΌταΌΌΌ

1

Ξ
Α
πο

νικητής! Πρώ
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4. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜ4. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠ

Πώς βγ
Έχετε 3 επι
1.  Πληρώσ

και κινηθ
2.  Χρησιμο

εφόσον έ
χρησιμοπ
ζάρια κα

3.  Φέρτε δ
Χρησιμο
και 3 γύρ
βρίσκεστ
να μετακ

Χρωματική ομάδα = Δώρο γραφείο!
Δίνεται όταν συγκεντρώνεται μία χρωματική ομάδα εταιρειών.  
Όταν πάρετε όλες τις διαφημιστικές πινακίδες για μία χρωματική 
ομάδα στον ουρανοξύστη σας (δεν 
χρειάζεται να είναι η μία δίπλα στην άλλη), 
πάρτε δωρεάν ένα τετράγωνο γραφείο και 
τοποθετήστε το στον ουρανοξύστη σας.

Επίσης, όταν έρθει η σειρά σας μπορείτε να αγοράσετε ένα γραφείο από την Τράπεζα έναντι A500K.

Θέση ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ
Όταν βρεθείτε ή περάσετε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, 
πάρτε από την Τράπεζα την τρέχουσα αξία του 
ουρανοξύστη σας. Δεν έχετε διαφημιστικές 
πινακίδες; Πάρτε A50K.

Θέσεις Επωνυμιών
Δεν ανήκουν σε κάποιον παίκτη(με διαφημιστική πινακίδα) 
Εάν η επωνυμία δεν ανήκει σε κανέναν, είτε αγοράστε την είτε βγάλτε την σε 
πλειστηριασμό.

Θέλετε να την αγοράσετε;
Καταβάλετε το αντίτιμο της θέσης 
και τοποθετήστε τη διαφημιστική 
πινακίδα στον ουρανοξύστη σας.

Δεν θέλετε να την αγοράσετε;
Τότε ο Τραπεζίτης πρέπει να την βγάλει σε 
πλειστηριασμό. Οι προσφορές ξεκινούν από 
τα A50K. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να 
υποβάλει προσφορά (δείτε στη σελίδα 10).  

Ανήκουν σε κάποιον παίκτη(χωρίς 
διαφημιστικές πινακίδες)
Πληρώστε στον ιδιοκτήτη την τρέχουσα 
αξία του ουρανοξύστη του.

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (Εταιρεία 
Ηλεκτρισμού ή Εταιρεία Ύδρευσης) 

• Αγοράστε μια διαφημιστική πινακίδα και πληρώστε στην Τράπεζα A150K.
•  Εναλλακτικά ο Τραπεζίτης πρέπει να βγάλει σε πλειστηριασμό μια 

διαφημιστική πινακίδα (όπως συμβαίνει και με τις εμπορικές επωνυμίες).
•  Μην πληρώνετε ενοίκιο σε παίκτες που κατέχουν Επιχειρήσεις Κοινής 

Ωφέλειας. 
• Εάν δεν έχουν απομείνει διαφημιστικές πινακίδες, μην κάνετε τίποτα.

Εφορία Αντίπαλου Ουρανοξύστη
Επιστρέψτε στο ταμπλό τη διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται πιο ψηλά στον 
ουρανοξύστη ενός άλλου παίκτη.

Εφορία Ουρανοξύστη
Επιστρέψτε στο ταμπλό τη διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται στην κορυφή του 
ουρανοξύστη σας.

600
550
500
450
400

550550550555505555550555555055055055055055550550505550550555505055005
50050505000500050050005005050005000050055 0005000050500505050050505050505050500
450445045045045450450454545045050045004500450445450444505044 00444450450450450450450450
400000000000000000000000000040000000000000000040000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000400000000004040040000000400040400040000000000400040400000004004004000440004400044 044 00444 044004000044 000

Παράδειγμα: Έχετε και τις 
τρεις πορτοκαλί εμπορικές 
επωνυμίες και παίρνετε ένα 
τετράγωνο γραφείων δωρεάν.

Παράδειγμα: Εάν οι 
διαφημιστικές πινακίδες του 
ιδιοκτήτη βρίσκονται σε αυτό το 
επίπεδο, πληρώστε του A600K.

600600
350
300
250

35353535355553553555553555555555355553533555500000000000000000000000000000000000000000000000000
33030333030303303000000030303033033303030000000330303303300300000000333303030333000000303030330330003000003033033000030303030000303030303003000030000030000033300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
22222555222222222255522522525000000000000

Παράδειγμα: Εάν οι 
διαφημιστικές πινακίδες 
σας βρίσκονται σε αυτό το 
επίπεδο, παίρνετε A600K. 

600600
550
500
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555000000000000000000000000000
5005005050505000505050505050505050505050050500550505050550505050005055050550505000000000000000000000
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ΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

Πώς βγαίνω από τη Φυλακή;
Έχετε 3 επιλογές:
1.  Πληρώστε b100K στην αρχή της σειρά σας, στη συνέχεια, ρίξτε το ζάρι 

και κινηθείτε κανονικά.
2.  Χρησιμοποιήστε μια κάρτα Βγες από τη Φυλακή στην αρχή της σειρά σας, 

εφόσον έχετε τέτοια κάρτα (ή αγοράστε μία από κάποιον άλλον παίκτη). Αφού 
χρησιμοποιήσετε την κάρτα, τοποθετήστε την στο κάτω μέρος της δεσμίδας, ρίξτε τα 
ζάρια και μετακινηθείτε. 

3.  Φέρτε διπλή ζαριά στον επόμενο γύρο. Εάν φέρετε διπλές, βγαίνετε από τη Φυλακή! 
Χρησιμοποιήστε τη ζαριά για να μετακινηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 
και 3 γύρους για να φέρετε διπλές. Εάν δεν φέρετε διπλές και στον τρίτο γύρο που 
βρίσκεστε στη Φυλακή, πληρώστε a50K και χρησιμοποιήστε την τελευταία ζαριά για 
να μετακινηθείτε. 

ναντι A500K.

Αυτοκρατορία
Πάρτε την κάρτα Αυτοκρατορίας που βρίσκεται πρώτη στη δεσμίδα και κάντε ό,τι 
λέει.
Αφού παίξετε αυτή την κάρτα, επιστρέψτε την στο κάτω μέρος της δεσμίδας.

Μόνο για Επίσκεψη
Εάν βρεθείτε σε αυτήν τη θέση, μην κάνετε τίποτα. Τοποθετήστε το πιόνι σας στη 
θέση «Μόνο για Επίσκεψη».

Εντολή
 •    Πάρτε την κάρτα Εντολής που βρίσκεται πρώτη στη δεσμίδα. 
 •    Κάντε ό,τι λέει αμέσως κι επιστρέψτε την κάρτα στο κάτω μέρος της δεσμίδας.
 •    Εάν είναι μια κάρτα «Βγες από τη Φυλακή», κρατήστε την έως ότου την 

χρειαστείτε ή πουλήστε την σε έναν άλλον παίκτη.

Ελεύθερη Στάθμευση
Πηγαίνετε ένα ταξίδι (αφού πληρώσετε στην Τράπεζα a100K και μετακινηθείτε σε 
οποιαδήποτε θέση), ή μην κάνετε τίποτα.
 •  Εάν περάσετε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε την τρέχουσα αξία του ουρανοξύστη σας.
 •  Αφού βρεθείτε στη νέα σας θέση, συνεχίστε όπως θα κάνατε συνήθως.

Πήγαινε στη Φυλακή
 • Πηγαίνετε κατευθείαν στη Φυλακή.
 • Όσο είστε στη Φυλακή, δεν εισπράττετε ενοίκιο.

την σε 
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5. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ...5. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ...

Πλειστηριασμούς
Εάν ένας παίκτης βρεθεί στη θέση μιας εμπορικής επωνυμίας που δεν ανήκει σε 
κάποιον παίκτη και δεν θέλει να την αγοράσει έναντι της τιμής που αναγράφεται 
σε αυτήν, ο Τραπεζίτης πρέπει να την βγάλει σε πλειστηριασμό. 
Πώς να κάνετε τον πλειστηριασμό
1.  Ο Τραπεζίτης αρχίζει τον πλειστηριασμό 

προσφέροντας την εμπορική επωνυμία 
έναντι A50K. 

2.  Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να αυξήσει 
την τρέχουσα προσφορά κατά A50K (ακόμη 
και ο Τραπεζίτης και ο παίκτης που βρέθηκε 
αρχικά στη θέση αυτή).

3.  Ο παίκτης που θα υποβάλλει την 
υψηλότερη προσφορά αγοράζει 
την εμπορική επωνυμία και αμέσως 
τοποθετεί τη διαφημιστική πινακίδα στον 
ουρανοξύστη του.

Τι γίνεται εάν κανένας δεν θέλει να αγοράσει;
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφήστε την ως έχει.

Χρήματα
Τι γίνεται εάν σας τελειώσουν τα χρήματα;
 •  Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε την 

Τράπεζα, κρατήστε τα μετρητά που 
έχετε κι επιστρέψτε στο ταμπλό τη 
διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται πιο 
ψηλά στον ουρανοξύστη σας. 

 •  Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε κάποιον 
άλλον παίκτη, κρατήστε όσα μετρητά 
έχετε και δώστε στον παίκτη που 
χρωστάτε τη διαφημιστική πινακίδα 
που βρίσκεται ψηλότερα στον 
ουρανοξύστη σας.

 •  Εάν δεν έχετε καθόλου διαφημιστικές πινακίδες, μην κάνετε τίποτα – τα 
πράγματα για εσάς είναι ήδη αρκετά δύσκολα!

Εάν 
τις δ
ουρ

Δίνω  
A50K

A100K !

A150K !
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. 6.ΝΙΚΗΤΗΣ6.ΝΙΚΗΤΗΣ

σε 
αι 

Εάν είστε ο παίκτης που θα τοποθετήσει πρώτος 
τις διαφημιστικές του πινακίδες στην κορυφή του 
ουρανοξύστη, κερδίζετε!

!

ξύστη, κερδίζετε!
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Nerf
Η Nerf είναι η κορυφαία εμπορική επωνυμία αθλητικής δράσης 
που δίνει τη δυνατότητα σε νέους, γέρους και παιδιά να 
πετύχουν το αδύνατο καθώς ανταγωνίζονται με τους φίλους 
τους.

Spotify
Η Spotify είναι μια βραβευμένη ψηφιακή υπηρεσία μουσικής 
που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα από 20 
εκατομμύρια κομμάτια όποτε το ζητάτε.

Transformers
Από το 1984 όταν ξεκίνησαν ως σειρά παιχνιδιών η οποία 
συνοδευόταν από σειρά κινουμένων σχεδίων και βιβλίων κόμιξ, 
τα Transformers έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς και 
γνωστές εμπορικές επωνυμίες στον κόσμο. Με τρεις ταινίες που 
σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, αναρίθμητα επεισόδια 
κινουμένων σχεδίων, παιχνίδια και επίσημα εμπορικά προϊόντα 
που πωλούνται σε όλο τον κόσμο, τα Transformers είναι Πολλά 
Περισσότερα από ό,τι Φαίνονται!

Beats by Dr. Dre
Η Beats Electronics προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία ήχου σε 
κάθε στιγμή της ζωής κάθε καταναλωτή.

Fender
Η Fender διασκεδάζει όλο τον κόσμο με εξαιρετικά, κορυφαίας 
ποιότητας, κλασικά και σύγχρονα μουσικά όργανα που έχουν 
φτιαχτεί για τον καθένα. Από τους φιλόδοξους νέους μουσικούς 
μέχρι τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον πλανήτη.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝ
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ράσης 
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ικής 
πό 20 

JetBlue
Η JetBlue φέρνει τον κόσμο και πάλι στους αιθέρες με την 
βραβευμένη εξυπηρέτηση, εισιτήρια που βασίζονται στην αξία 
και προϊόντα που απλοποιούν την ταξιδιωτική εμπειρία.

Under Armour
Η ισχυρή εμπορική επωνυμία που συνδυάζει το πάθος με 
την καινοτομία δημιουργεί τα καλύτερα αθλητικά ρούχα και 
παπούτσια στον κόσμο.

α
ν κόμιξ, 

φιλείς και 
ίες που 

σόδια 
οϊόντα 
Πολλά 

χου σε 

EA
Η Electronic Arts είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της 
ψηφιακής αλληλεπιδραστικής ψυχαγωγίας. Η Εταιρεία προσφέρει 
παιχνίδια, περιεχόμενο και online υπηρεσίες για κονσόλες με σύνδεση 
στο Internet, προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet και 
κοινωνικά δίκτυα. Η EA διαθέτει περισσότερους από 250 εκατομμύρια 
καταχωρημένους παίκτες και δραστηριοποιείται σε 75 χώρες.

Carnival
Η Carnival είναι κάτι περισσότερο από μια κρουαζιέρα, είναι 
αξέχαστες διακοπές για όλα τα γούστα.

υφαίας 
χουν 

υσικούς 

Hasbro
Η Hasbro είναι μια εταιρεία παιχνιδιών διεθνούς βεληνεκούς που 
προσφέρει σε παιδιά και οικογένειες σε όλο τον κόσμο μια μεγάλη 
γκάμα κορυφαίων επιλογών ψυχαγωγίας.

Yahoo!
Κύριο μέλημα της Yahoo! είναι να κάνει τις καθημερινές συνήθειες 
του κόσμου ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές – από τις ειδήσεις 
και τα αθλητικά μέχρι τις φωτογραφίες και πολλά άλλα.

ΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ
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X Games
Το X Games συνδυάζει ό,τι καλύτερο υπάρχει στα σπορ δράσης. 
Απίστευτα σπορ συνδυάζονται με ταινίες, μουσική και στυλ για 
να προσφέρουν τα πλέον μοναδικά θεάματα στον κόσμο των 
σπορ.

Ducati
Η Ducati είναι μια εμβληματική ιταλική εμπορική 
επωνυμία, συνώνυμο της νίκης στους αγώνες 
και διάσημη για τις καλαίσθητα σχεδιασμένες 
μοτοσικλέτες της.

McDonald’s®

McDonald’s® είναι η κορυφαία αλυσίδα γρήγορης εστίασης στον 
κόσμο με περισσότερα από 34.000 σημεία πώλησης, 
πάνω από 69 εκατομμύρια καταναλωτές σε 119 χώρες 
καθημερινά. Πάνω από το 80% των εστιατορίων 
McDonald’s σε όλο τον κόσμο ανήκουν και λειτουργούν 
από άντρες και γυναίκες της περιοχής.

ή

ς στον

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝ

eBay
Το eBay είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά στο Internet, όπου 
καθημερινά πωλούνται και αγοράζονται εκατομμύρια προϊόντα.

Paramount
Με έδρα το Χόλιγουντ, η Paramount Pictures είναι μια διεθνής 
εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών 
ψυχαγωγικών παραγωγών. Για περισσότερο από 100 χρόνια, 
τα Paramount studio ψυχαγωγούν το κοινό σε όλο τον 
κόσμο με βραβευμένες κλασικές ταινίες όπως Ο Νονός, Sunset Boulevard, 
Breakfast At Tiff any’s, Grease, Top Gun και Forrest Gump καθώς και με πιο 
πρόσφατες ταινίες όπως τα Transformers και το Mission Impossible.

Chevrolet
Η Chevrolet γιορτάζει το πνεύμα της πρωτοτυπίας 
καθημερινά.  Είναι αυτό το πνεύμα που μας οδηγεί να 
βρίσκουμε λύσεις σε οτιδήποτε κάνουμε. Οι σειρές 
αυτοκινήτων, φορτηγών και οχημάτων SUV που διαθέτουμε 
δείχνουν τη δύναμη της πρωτοτυπίας μέσα από το design, την 
απόδοση και την τεχνολογία που δίνουν τη δυνατότητα σε εμάς και 
στον κόσμο να ανακαλύπτουμε νέους δρόμους.
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Samsung Mobile
Κομψές και με στυλ, οι συσκευές της Samsung σας επιτρέπουν 
να καταγράφετε, να δημιουργείτε και να μοιράζεστε 
περιεχόμενο όπως ποτέ μέχρι τώρα. Ξεκλειδώστε τον κόσμο σας 
και αξιοποιήστε τις δυνατότητές σας.

άσης. 
λ για 
ων 

Intel
Αυτό που μετράει είναι το εσωτερικό… Η Intel σχεδιάζει και 
χτίζει τις βασικές τεχνολογίες για τις υπολογιστικές συσκευές του 
κόσμου.

Coca-Cola
Η Coca-Cola δημιουργήθηκε το 1886 και είναι το πιο 
δημοφιλές αναψυκτικό στην ιστορία με τις υψηλότερες 
πωλήσεις καθώς και η πιο γνωστή εμπορική επωνυμία 
στον κόσμο.

Xbox
Τα αγαπημένα σας παιχνίδια, ταινίες, μουσική και 
σπορ είναι πιο εκπληκτικά με το Xbox.

ς στον 

Nestlé
Nestlé. Good Food, Good Life. Η Nestlé προσφέρει νόστιμα 
και υγιεινά τρόφιμα και ποτά για όλα τα στάδια της ζωής του 
ανθρώπου και για κάθε ώρα της ημέρας.

ς στον

ΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

t, όπου 
ϊόντα.

Boulevard, 
και με πιο 
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με 
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εμάς και 


