O que é o Gamer Trials? É uma plataforma que integra: quem precisa ter seu jogos testados e receber
“feedbacks” antes do lançamento, a quem quer testar jogos e dar “feedbacks” aos desenvolvedores antes do
lançamento. Para que serve o Gamer trials? Para auxiliar no desenvolvimento de melhores jogos, fazendo
com que os desenvolvedores compreendam melhor seu público antes do lançamento e ainda encontrem
problemas no desenvolvimento do seu jogo. E para fazer com que nossos usuários ajudem no crescimento da
indústria de jogos, jogando antes de outros jogadores jogos ainda a serem lançados. Qual é o intuito do
Gamer Trials? Dominar o mundo? Não. Brincadeira. É fazer com que os desenvolvedores façam cada vez
jogos de mais qualidade, tornando-os mais lucrativos para a indústria. E que os nossos jogadores possam
cada vez mais serem “experts” em qualidade e em feedbacks a indústria dos games. A missão maior do
gamer trials é promover a qualidade na indústria de jogos e fazer com que com o aumento da qualidade, os
desenvolvedores vendam mais. Sou jogador ou usuário e quais seriam meus benefícios para me cadastrar no
gamer trials? Aqui você poderá jogar jogos antes de outros jogadores, ganhar prêmios, falar e ser ouvido
pelos desenvolvedores dos jogos. Sou desenvolvedor. Quais seriam meus benefícios ao inserir um jogo no
gamer trials para ser testado? Conhecer melhor seu público, o que eles comprariam ou não, isso antes mesmo
do seu lançamento. Receber bugs e melhorias dos usuários para controle da qualidade. Receber marketing de
divulgação do seu jogo antes do lançamento. O que quest? É além de uma aventura, um teste a ser feito em
um jogo específico. Cada quest possui suas regras com relação a quantidade de prêmios a serem distribuídos,
onde você terá que acessar nosso sistema deixa seu feedback de um jogo específico. Quanto mais feedbacks
e melhorias enviados e validados pela nossa equipe na quest de teste, mais pontos ganhará. Ao final
ganharão os prêmios os cavaleiros mais capazes na localização dos bugs e sugestões de melhorias. Como
dou meu feedback? Primeiro você precisará estar cadastrado e se logar no sistema. Após fazer isso escolha
uma quest a qual queira participar, após isso clique na quest escolhida e no botão deixar feedback e preencha
o formulário. O que ganho pelo meu feedback? Você ganha TrialPieces, moedinhas internas do Gamer
Trials. Juntando algumas delas poderá trocá-las por descontos e jogos na Nuuvem Platform ou ajudar algum
desenvolvedor que more no seu coração através de doações ou participando do mercado de idéias. O que é o
mercado de idéias? O mercado de ideias é um lugar onde os desenvolvedores colocam aquilo que estão
pensando em desenvolver no futuro, novas fases, armas, personagens, modos de jogo, qualquer coisa que a
imaginação criativa dos desenvolvedores conseguir criar. Os jogadores participam do mercado de ideias
“comprando” as ideias. Colocam TrialPieces nas ideias que acham mais interessantes, ajudando o
desenvolvedor a saber quais são as mais interessantes a serem feitas e financiando futuras quests do jogo ou
até o próprio jogo em si. Como recebo meus prêmios? Cada quest tem certos prêmios em TrialPieces, o mais
simples são premiações para os 1º,2º e 3º colocados. Existem também “mini quests” dentro de uma quest,
alguns desenvolvedores por exemplo podem premiar os 3 primeiros jogadores a postarem um vídeo com
gameplay comentado, as mini quests variam de quest pra quest e de dev para dev. Por que devo me
cadastrar? Por que aqui todo jogador será ouvido, ganhará jogos, ganhará descontos e prêmios, jogará antes
de outros jogadores a jogos ainda em fase de desenvolvimento, falará e ouvirá feedback dos desenvolvedores
e ajudará como parte fundamental do aprimoramento dos jogos que serão lançados, tendo ideias
desenvolvidas ou uma correção importante em um jogo ocorrer graças ao seu feedback. Sou jogador ou
usuário, como me cadastro? Entre em nosso sistema, clique na aba superior no botão “cadastre--se”,
preencha os dados e estará dentro do nosso mundo dos bugs perdidos... ou achados, quem sabe? Sou
desenvolvedor, como me cadastro? Entre em nosso sistema, Cadastre--se na parte de empresas, preencha os
dados e seja feliz :) Sou desenvolvedor, como crio uma quest de teste? Faça login no sistema após ter se
cadastrado, uma vez dentro do sistema, você verá um “pequeno” botão verde escrito “Nova Quest”, clique
neste botão. Preencha logo após o nome da sua quest de teste, descrição, banner vídeo e premiações. Entre
em contato para ter seu cadastro validado e sua quest disponível para os jogadores. Você também precisa ter
um Hub para que os jogadores possa visualizar sua quest. O que é um Hub? O Hub é o ponto central do seu
jogo. Nele os jogadores encontram a descrição, video, banner, tudo para ajudar a entender sobre o que é o
seu jogo. No Hub também estão os links para o Mercado de Ideias e as quests que estejam ativas no
momento. Sem um Hub os jogadores não têm acesso ao seu jogo. Os Hubs são 100% gratuitos para serem
criados. Como vocês garantem minha vida após usar o sistema? Orando aos Deuses e ao nosso Mestre da
Ordem. Como pude viver tanto tempo sem o Gamer trials na minha vida? Não sei, sempre nos perguntamos
isso. Como é a vida após a morte? Ruim. Não há como jogarmos lá.

