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Cadouri inedite cu Jocuri de societate – Board Games 
 
 

Propunem cu entuziasm doua idei de cadou pentru colegii sau partenerii tai, prin care le vom 

stimula creativitatea, gandirea, amuzamentul si socializarea: 

     

 Achizitionarea unui voucher cu acces gratuit la activitati cu board games 

 

 

 

 

Beneficiarul, impreuna cu o persoana draga, vor avea parte de: 

 acces la o colectie cu peste 280 board games, de care se pot bucura la locatia noastra sau le 

pot imprumuta acasa 

 recomandari si explicatii pentru cum se joaca 

 acces la evenimentele noastre: concursuri, lansari, sesiuni de Role Playing Game. 
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 Achizitionarea unui board game 

 

 

 

   SET este jocul perfect pentru a-ti mentine creierul sanatos si activ. Castigator a peste 35 de 

premii „Cel mai bun joc”, SET este unul dintre cele mai premiate board games din toate timpurile!  

   Intreceti-va sa gasiti cat mai multe SET-uri, iar jucatorul cu cele mai multe la final castiga! Poti 

juca solo sau cu cati jucatori incap in jurul mesei! Este perfect pentru calatorii, petreceri sau ca 

joc rapid dupa cina. Desi realizat ca un joc distractiv, SET are si valoare educationala.  

 

 

 

   Cursa a inceput! In acest joc de strategie, trebuie sa iti manevrezi pinguinii in incercarea de a 

colecta cat mai mult peste. Dar asta nu e suficient, trebuie sa iti incurci adversarii iar gheata se 

topeste in jurul tau si e posibil sa cazi in apa inainte de finalul jocului.  

   Jocul se adreseaza intregii familii si captiveaza inclusiv prin grafica sa frumoasa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                               

                                                                  

 

 

 

 

   StoryLine: Povestiri fermecate transforma maiestria inventarii povestilor intr-o experienta 

impreuna. Un joc contine o naratiune completa, cu un inceput, mijloc si un sfarsit.  

   Rolul naratorului se muta de la un jucator la altul in fiecare runda, in timp ce ceilalti jucatori 

ofera sugestii pentru diferite elemente ale povestii – personaje, locuri, trasaturi si actiuni – din 

care povestitorul poate alege. 

   Ideal pentru a juca si cu copiii, StoryLine poate fi luat oriunde si ofera distractie si amuzament 

pentru intreaga familie. 

 

 

 

   Viata era grea la inceputurile istoriei umanitatii. Stramosii nostri munceau din greu, insa prin 

ingeniozitate au invatat cum sa-si faca viata mai usoara. In timp, au construit unelte pentru a 

strange resurse si a dezvolta civilizatia umana.  

   In Stone Age ai rolul unui om din aceasta perioada de mult apusa. Incepand cu unelte arhaice, 

strangi lemne, pietre si aur pentru a obtine niveluri mai inalte de cunoastere si pentru a construi 

structuri robuste. Deoarece resursele sunt limitate, trebuie sa concurezi pentru spatiile limitate 

de pe tabla care le produce, in timp ce strangi de mancare pentru tribul tau aflat in continua 

crestere. Prin sarguinta si intuitie poti sa-ti cauti calea in primele zile ale istoriei si sa construiesti 

fundatiile civilizatiei umane. Vezi aici un scurt tutorial video al jocului. 

 

 Solicita-ne o oferta personalizata la contact@cbgshop.ro  

https://www.youtube.com/watch?v=hsU8QUoe78o&t
mailto:contact@cbgshop.ro

