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Firma eDialog postanowiła, że kwarantanna nie przeszkodzi w zwiedzaniu Łodzi z
Tropicielem. Przygotowała 4 propozycje dla wszystkich, którzy tęsknią za
spacerami po naszym pięknym mieście i za dobrą zabawą oczywiście.

Tropiciel, fot. archiwum eDialog

"Spacer z Wróbelkiem #zostańwdomu"
Wirtualny spacer dedykowany dla dzieci w wieku 6-10 lat. Wzbogacony zagadkami dotyczącymi
odwiedzanych miejsc. W rolę przewodnika wcieli się Staś Wróbelek tytułowy bohater książki „Każdy w
Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek” M. K. Ptaszek.
"Łódzkie drogi do niepodległości w muralach #zostańwdomu"
Wirtualna trasa śladami cyklu murali "Łódzkie drogi do niepodległości" powstałego na ulicy 6 Sierpnia
e-spacery z Tropicielem

08-04-20

2/3

e-spacery z Tropicielem

wokół starych koszarów legionowych, to tak naprawdę z jednej strony hołd dla tamtych bohaterów ale
także pytanie o patriotyzm współczesny.
"Park Ocalałych #zostańwdomu"
Trasa po Parku Ocalałych przygotowana razem z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Pozwoli przeżyć
niezwykle reﬂeksyjny spacer zwłaszcza że w rolę przewodniczki wcieli się Dyrektor Centrum Dialogu Joanna
Podolska-Płocka.
"Graj z Arche! #zostańwdomu"
Gra na która zapraszają hotele sieci Arche. Tylko podczas tej gry połączysz zwiedzanie z zabawą w stylu
pokoju zagadek. Podczas wirtualnego spaceru po ciekawym miejscach w Łodzi czekają na graczy różne
zadania, wszystkie przygotowane tak, żeby nie trzeba było opuszczać domu.
Linki do pobrania aplikacji:
Google Play: goo.gl/8VjhtQ

App Store: apple.co/2vPGShX
Link uniwersalny :)
Jeśli klikniecie w ten link w telefonie od razu przekieruje Was do pobrania aplikacji, na komputerach
stacjonarnych lub laptopach najpierw wejdziecie na stronę Tropiciela gdzie są opisane wszystkie trasy
#zostańWdomu.
play.geotropiciel.pl/trasa/zostanwdomu

Kilka słów o Tropicielu
Aplikacja oﬁcjalnie zadebiutowała podczas 595 rocznicy nadania praw miejskich, jako atrakcja
obchodów urodzin Łodzi. Od tego czasu zrealizowaliśmy już wiele ciekawych projektów o
bardzo zróżnicowanych wymaganiach. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać nawet
najbardziej nietypowym zleceniom, a każdy użytkownik aplikacji znajdzie coś dla siebie.
Przygotowane trasy zabiorą nas do takich miejsc jak Park Ocalałych (trasa przygotowana
wspólnie z Centrum Dialogu), Stary Cmentarz (trasa przygotowana z Towarzystwem Opieki
nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi), szlakiem Łódzkich murali (trasy
przygotowane wspólnie z fundacją Urban Forms, Urzędem Miasta Łodzi), oprowadzą nas po
Łodzi historycznej w grach "Tam i z powrotem - Dotknij Bałut" i "Tam i z powrotem - Stajnie
Jednorożców", można będzie zwiedzić okolice ulicy Piotrkowskiej w grze "Staś Wróbelek" (gra
przygotowana z Ośrodkiem Kultury Górna) i "Kamyki On Tour - Pietryna" (gra przygotowana z
blogerką kanału "Kamyki On Tour") dedykowanych dla rodzin z dziećmi, można zagrać w
jedną z gier dostępnych dla dorosłych odbiorców, takich jak na przykład "Śladami agenta"
(gra przygotowana wspólnie z Tkalnią Zagadek).
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Każdy użytkownik Tropiciela może skorzystać z aplikacji jak z elektronicznego przewodnika,
lub wybierając jedną z gier zostać tropicielem niezwykłych historii, zobaczyć Łódź oczami
Ślepego Maksa, wcielić się w rolę tajnego agenta, lub pomagać w rozwikłaniu spraw
kradzieży, czy morderstwa...

e-spacery z Tropicielem

