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Life’s a Pitch Martin Nedegaard Andersen Hent PDF Life’s a pitch er skrevet som en hjælp til dig, der har
ideen til et brætspil, et kortspil eller en anden form for fysisk spil. Det kan være, du har lyst til at lave et spil
for sjov, dvs. bare for at kunne spille det med din familie og dine venner. Det kan være, du har lyst til at tjene

lidt ekstra penge. Eller det kan være, at du – ligesom forfatteren – kunne tænke dig at leve af det.

Måske har du en god ide til et spil, men er ikke rigtig kommet i gang med det. Måske har du allerede lavet
spillet, men er ikke sikker på, om det er godt nok. Eller måske overvejer du at prøve at udgive det selv eller at

få andre til at udgive det.

Uanset hvor langt du er kommet i processen, og uanset om du ønsker at lave spil for sjov eller for at kunne
tjene penge på det, så vil denne bog kunne hjælpe dig videre.

Uddrag af bogen
Bogen indeholder tips til:

Hvordan du får gode ideer til et spil
Hvordan du tester det

Hvordan du kontakter firmaer
Hvordan du indgår en aftale

Og mange andre nyttige råd, som kan guide dig igennem processen.

Om forfatteren
Martin Nedergaard Andersen (f. 1965) bor på Frederiksberg. Han har siden 2011 arbejdet på fuld tid som
opfinder af bræt- og kortspil, som udgives over hele verden, og har ultimo 2015 solgt 121 forskellige spil. I
2012 vandt han den eftertragtede pris ”Rising Star Designer”, og flere af hans spil har vundet priser rundt

omkring i verden.
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