Crozzit - un nou joc de strategie de la Educlass
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Jocurile de societate devin din ce in ce mai populare in Romania, si pasionatii
de astfel de jocuri cauta mereu nou provocari. Printre rafturile EduClass, astazi,
isi face loc un nou joc “Crozzit”, care promite sa fie la fel de indragit ca jocurile
deja devenite celebre.

joc-de-strategie-crozzit
Crozzit este un joc de strategie care le ofera participantilor experienta unei competitii
caracterizate de vigilenta mentala si, bineinteles, de noroc. Jocul, care pare inspirat
din clasicile labirinte in care trebuie sa gasesti calea cea mai usoara spre iesire, pune
la incercare grea activitatea cognitiva. Pe langa contributia distractiva adusa de joc,
Crozzit dezvolta gandirea logica si critica, perceptia vizuala, dar si atentia distributiva,
intrucat cei doi participanti trebuie sa fie atenti unul la altul. Jocul te poate pacali si iti
poate oferi impresia ca esti aproape de victorie, pana cand o simpla piesa iti poate
strica strategia construita de la inceput.
Pentru ca foarte multi clienti se arata din ce in ce mai interesati de jocurile de
strategie, Educlass isi imbogateste constant catalogul cu cele mai interesante aparitii
din acest domeniu. Astfel, Crozzit, popular deja in alte tari, este noul produs cu care
se mandreste magazinul online. "Este primul board game pentru varste mai mari pe
care il importam noi si, prin aceasta, ne dorim sa atacam un segment nou de piata si

de varsta. Stim ca impatimitii acestor tipuri de jocuri cauta mereu provocari noi, de
aceea speram ca jocul Crozzit va fi pe gustul lor. Pe noi ne-a prins inca de la prima
partida si, pana acum, cei care l-au incercat au fost placut surprinsi. Jocul imbina
abilitati de strategie si gandire spatiala. Nu este simplu sa fii cu ochii pe toate
miscarile adversarului si uneori o piesa plasata, aparent inofensiv, iti poate aduce
victoria”, declara unul dintre reprezentantii magazinului.
EduClass este magazinul online care le aduce bucuria celor mici cu ajutorul jocurilor si
jucariilor educative. Cu o gama diversificata de jucarii pentru toate categoriile de
varsta, axate pe dezvoltarea mai multor abilitati, catalogul serveste drept recuzita
pentru fiecare parinte, educator sau invatator care doreste sa educe copilul prin joc si
joaca.
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