
Facebook Applicatie

WordStock

WordStock is a virtual stockmarket game. Instead of real stocks, a user can buy/sell 

words. The value of each word is determined by it's occurrence in the news. 

Anticipate upcoming news items and become a WordStock millionaire!
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Uitnodigingen

Short on money? Gain more

money by inviting your friends on

facebook. For each friend you

invite you are awarded $1000

another $4000 will be added when

your friend accepts the invitation.

Totaal aantal gebruikers: 100

Gemiddeld aantal uitnodigingen

Per gebruiker: 22.4



Aanleiding
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Think alouds

• Tab-structuur = overzichtelijk

• Tips worden gelezen

• Duidelijk doel van stockmarket

– Woorden kopen & verkopen op stockmarket– Woorden kopen & verkopen op stockmarket

• Flash-grafiekje schept duidelijkheid

• Waardebepaling aandelen niet duidelijk

– Geeft gevoel van gokspelletje



Wijzigingen

• Snellere load stockmarket-tab

• Meer tips toevoegen

• Toevoeging help-tab

– uitleg over waardebepaling– uitleg over waardebepaling

– news.google.com

• Kleur driehoekjes

– Ongerelateerd met aandeelwaarde

• Sliders achter popup-layer plaatsen



Uitbreidingen

• WordStock Bank&Verzekeringen

• WordStock Poker Edition

• NewsProphet

– Journalist– Journalist

– Geld om zichzelf & accessoires te updaten

– Betere journalist = betere nieuwsvoorspeller


