Lao
ຂັບລົດການສັນຈອນໄປມາຫາທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານຜ່ ານການຫຼີ້ ນເກມ
ໂດຍການກາຍເປັນສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ,
ທ່ ານສາມາດເຂຼີ້ົ າເຖິງຜູຼີ້ ຊົມຂອງຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນຢ່ າງກວຼີ້ າງຂວາງ.
ຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນເບ່ິ ງທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານຢູ ່ ໃນແຜນທ່ ເກມແລະໄດຼີ້ ຮັບການຫຼີ້ ນເກມມ່ ວນແລະລາງວັນ ສາ
ລັບການຢຼີ້ ຽມຢາມທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ.
ໂຄງການນຼີ້ ກາ ລັງຢູ ່ ໃນໂຄງການ Early Access Beta, ແລະມ ສາ ລັບທຸ ລະກິດຂະ ໜາດ ນຼີ້ ອຍແລະຂະ
ໜາດ ກາງໃນສະຫະລັດ. ພຼີ້ ນຖານມຼີ້ ວນ.
ກະລຸ ນາກວດເບິ່ງການປັບປຸ ງເພ່ ມເຕມ. ພວກເຮົາຫວັງວ່ າຈະທົບທວນ ຄາ ຮຼີ້ ອງສະ ໝັກ
ຂອງທ່ ານແລະຕຼີ້ ອນຮັບທຸ ລະກິດ ໃໝ່ !
ສິ່ ງທິ່ ທິ່ ານໄດ້ ຮັບ
ແນະ ນາ ທຸ ລະກດຂອງທິ່ ານໃຫ້ ເປັນສະຖານທິ່ ທິ່ ໄດ້ ຮັບການສະ ໜ
ັ ບ ສະ ໜູ ນ
ໃນການຫລ້ ນເກມ
ແລະການຈະລາຈອນທາງຕນຜ່ ານສະຖານທ່ ໃນເກມທ່ ເຮັດໃຫຼີ້ ມຄວາມມ່ ວນຫາຍໃນການມາຢຼີ້ ຽມຢາມທຸ ລະກິ
ດຂອງທ່ ານ.
ແບິ່ ງປັນໂປໂມຊິ່ັ ນໃນເກມ
ອັບໂຫລດຂຼີ້ ສະ ເໜ ພິເສດ, ມຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່
ແລະເຊ່ ອມຕ່ ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ ານຈາກພາຍໃນສະຖານທ່ ທ່ ທ່ ານໄດຼີ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ ເຊ່ັ ນປຼີ້ າຍໂຄສະນາເສມນ.
ຈັດຕາຕະລາງເກມ
ນ້ອຍໆ

ຈັດຕາຕະລາງເພ່ ມກິດຈະ ກາ ເກມທ່ ສະຖານທ່ ຂອງທ່ ານໃນເວລາສະເພາະ,
ເວລາທ່ ທ່ ານຕຼີ້ ອງການຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນເຂົຼີ້າຊົມເພ່ ມເຕມ. ບ່ ຈາ ເປັນຕຼີ້ ອງມການຕັຼີ້ງເຫດການທາງຮ່ າງກາຍ.
ການວເຄາະ
ເບ່ິ ງການວັດແທກລວມກ່ ຽວກັບວິທທ່ ຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນມສ່ ວນຮ່ ວມກັບສະຖານທ່ ໃນເກມຂອງທ່ ານ.
ຍຼີ້ ອນຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວຂອງຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນຂອງພວກເຮົາແມ່ ນມຄວາມ ສາ ຄັນ ສາ ລັບພວກເຮົາ,
ພວກເຮົາແບ່ ງປັນພຽງແຕ່ ການວັດແທກເທ່ົ ານຼີ້ັ ນ, ພວກເຮົາບ່ ໄດຼີ້ ໃຫຼີ້ ຂຼີ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນແຕ່ ລະຄົນ.

ມັນໃຊ້ ໄດ້ ແນວໃດ
1. ສະ ໝັກ ເຂຼີ້ົ າໃນການທົດລອງໃຊຼີ້ Early Access Beta
ໃນນາທ. ຖຼີ້ າທ່ ານໄດຼີ້ ຮັບການຍອມຮັບ, ທ່ ານຈະໄດຼີ້ ຮັບການແຈຼີ້ງເຕອນເມ່ ອໂປແກມມຊວິດເພ່ ອເຮັດ ສາ
ເລັດການຕັຼີ້ງສະຖານທ່ ທ່ ທ່ ານໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ.
2. ຕັຼີ້ງສະຖານທ່ ຂອງທ່ ານໃຫຼີ້ ສະແດງຢູ ່ ໃນເກມ
ເມ່ ອໄດຼີ້ ຮັບການອະນຸ ມັດແລຼີ້ ວ, ຕຼີ້ັ ງສະຖານທ່ ຂອງທ່ ານໃນPokémon GO
(ແລະເກມອ່ ນໆທ່ ຈະມາເຖິງໃນອະນາຄົດ!). ຜູຼີ້ ຫຼີ້ິ ນຈະເຫັນແລະເຂຼີ້ົ າເບ່ິ ງສະຖານທ່ ທ່ ທ່ ານໄດຼີ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ
ໃນຂະນະທ່ ຫຼີ້ ນຢູ ່ ໃນໂລກຈິງ.
3. ເພ່ ມປະສິດທິພາບຂອງທ່ ານໃຫຼີ້
ດທ່ ສຸ ດ, ເພ່ ມປະສິດທິພາບຂອງການໂຄສະນາຂອງທ່ ານເພ່ ອຂັບທຸ ລະ ກາ ຫລາຍຂຼີ້ ນ, ແລະ ກາ
ນົດການຈະລາຈອນພິເສດໃນຊ່ ວງເວລາທ່ ຕຼີ້ ອງການ – ໃຊຼີ້ ຈ່າຍຫລາຍຫລ ໜຼີ້ ອຍ ເທົ່າທ່ ທ່ ານຕຼີ້ ອງການ!
ຄາຖາມທິ່ ຖືກຖາມເລ້ື ອຍໆ
Niantic ສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ Early Access Beta
ແຕກຕ່ າງຈາກໂຄງການລິເລ່ ມການຟຼີ້ ນຟູ ທຸ ລະກິດໃນທຼີ້ ອງຖິ່ນຂອງ Niantic ແນວໃດ?
ໂຄງການການຟຼີ້ ນຟູ ທຸ ລະກິດໃນທຼີ້ ອງຖິ່ນຂອງ Niantic ແມ່ ນວິທການຂອງ Niantic
ໃນການຕອບແທນໃຫຼີ້ ຊຸມຊົນໂດຍການເຊຼີ້ ອເຊນຜູຼີ້ ຫິຼີ້ ນເຂົຼີ້າມາສະ ເໜ ຊ່ ທຸ ລະກິດຂະ ໜາດ
ນຼີ້ ອຍແລະທຼີ້ ອງຖິ່ນທ່ ເຂົາເຈົຼີ້າມັກເຂົຼີ້າຮ່ ວມໃນໂຄງການ Sponsored Location

ໂດຍບ່ ໄດຼີ້ ເສຍຄ່ າໃຊຼີ້ ຈ່າຍເປັນເວລາ ໜ່ ງ ປ. ຂຼີ້ ກາ ນົດ ສາ ລັບຂຼີ້ ສະ ເໜ ທ່ ມຄວາມຍຼີ້ ອງຍແລະການສະ ເໜ
ຊ່ ນຼີ້ ແມ່ ນແຕກຕ່ າງຈາກໂຄງການທ່ ຕັຼີ້ງທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ.
ຂຼີ້ ມູ ນເພ່ ມເຕມກ່ ຽວກັບການຟຼີ້ ນຟູ ທຸ ລະກິດທຼີ້ ອງຖິ່ນສາມາດພົບໄດຼີ້ ທ່ ນຼີ້ .
ຜູຼີ້ ໃດສາມາດສະ ໝັກ ສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ ສາ ລັບ Niantic Early Access Beta?
ໂດຍທ່ົ ວໄປແລຼີ້ ວ,
ທຸ ລະກິດທ່ ມສະຖານທ່ ທາງດຼີ້ ານຮ່ າງກາຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການເຂົຼີ້າຊົມດຼີ້ ວຍຕົນເອງອາດຈະສະ
ໝັກ ໄດຼີ້ . ເຖິງ 30 ຕາ ແໜ່ ງ ຕ່ ຫົວ ໜ່ ວຍ ທຸ ລະກິດ. ນອກຈາກນັຼີ້ນ, ສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ
ໜູ ນ ຕຼີ້ ອງຕອບສະ ໜອງ ນະໂຍບາຍແລະແນວທາງ ຂອງພວກເຮົາ .
ຖຼີ້ າທ່ ານບ່ ໄດຼີ້ ຕາມມາດຖານເຫົ່ ານຼີ້ ແຕ່ ທ່ານສົນໃຈ, ຕິດຕ່ ພວກເຮົາ .
ທຸ ລະກິດສາມາດມຫລາຍສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ Niantic ບ?
ໃນປະຈຸ ບັນທຸ ລະກິດສາມາດມສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ Niantic ສາ
ລັບແຕ່ ລະສະຖານທ່ ທາງດຼີ້ ານຮ່ າງກາຍທ່ ທຸ ລະກິດ ດາ ເນນການ, ເຖິງ 30 ສະຖານທ່
(ແຕ່ ລະສະຖານທ່ ເພ່ ມເຕມແມ່ ນເກັບຄ່ າ ທາ ນຽມການສະ ໝັກ). ສາ ລັບທຸ ລະກິດທ່ ມສະຖານທ່ ຫາຍ,
ກະລຸ ນາ ຕິດຕ່ ຫາພວກເຮົາ .
"ສະຖານທ່ ມາດຕະຖານ" ແລະ "ສະຖານທ່ ທ່ ນິຍົມ" ແມ່ ນຫຍັງຄຄວາມແຕກຕ່ າງກັນລະຫວ່ າງ?
ສະຖານທ່ ທ່ ມຄຸ ນນະພາບພະຍາຍາມດງດູ ດຄວາມສົນໃຈຫາຍຂຼີ້ ນໂດຍການເບິ່ງເຫັນແລະມຄວາມ ສາ
ຄັນຕ່ ກົນຈັກຫາຍກ່ ວາເຄ່ ອງຫຼີ້ ນທ່ ບ່ ແມ່ ນມາດຕະຖານ.
ກົນຈັກສະເພາະແຕກຕ່ າງກັນບົນພຼີ້ ນຖານຂອງເກມ. ໃນກລະນຂອງPokémon GO,
ສະຖານທ່ ມາດຕະຖານແມ່ ນ PokéStop ແລະສະຖານທ່ ທ່ ນິຍົມແມ່ ນ Gym .

ໂປໂມຊັນແມ່ ນຫຍັງ?
ໂປໂມຊ່ັ ນຊ່ ວຍໃຫຼີ້ ທຸລະກິດມໂປໂມຊ່ັ ນພິເສດ, ຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່ , ຫເນຼີ້ ອຫາຕາມລະດູ ການນອກ ເໜອ
ໄປຈາກ ຄາ ອະທິບາຍແລະຮູ ບພາບສະຖານທ່ ຕຼີ້ົ ນຕໃນເກມ - ຄິດວ່ າມັນເປັນພຼີ້ ນທ່ ປຼີ້ າຍໂຄສະນາ virtual

ພິເສດໃນສະຖານທ່ ໃນເກມຂອງທ່ ານ! ອງຕາມແຜນຂັຼີ້ນສູ ງ, ທຸ ລະກິດສາມາດປ່ ຽນແປງໂປໂມຊັ່ນໄດຼີ້ ເຖິງ
ໜ່ ງ ຫລສອງຄັຼີ້ງພາຍໃນເດອນປະຕິທິນ.
ຜູຼີ້ ໃດຈະສາມາດເບ່ິ ງເຫັນແລະພົວພັນກັບສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ ຂອງຂຼີ້ ອຍ?
ປະຈຸ ບັນ, ຜູຼີ້ ຫິຼີ້ ນເກມ Niantic ທ່ ຢູ ່ ໃນໄລຍະທາງປະມານ 0.3 ໄມ (~ 500 ແມັດ)
ຂອງສະຖານທ່ ທາງດຼີ້ ານຮ່ າງກາຍຂອງທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານສາມາດເບິ່ງສະຖານທ່ ໃນເກມຂອງທ່ ານໄດຼີ້ .
ນຼີ້ ຈະແຕກຕ່ າງກັນໂດຍອງໃສ່ ກົນໄກເກມແລະແຜນທ່ ເກມ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ ຕາມ, ມພຽງແຕ່ ຜູຼີ້ຫຼີ້ ນພາຍໃນ
40-50 ແມັດຂອງສະຖານທ່ Sponsored ເທົ່ານັຼີ້ນທ່ ສາມາດໄດຼີ້ ຮັບປະສົບການແລະລາງວັນຈາກເກມ,
ແລະຈະນັບວ່ າເປັນການເຂົຼີ້າຮ່ ວມໃນເກມ.
ໃນຜະລິດຕະພັນຫຍັງ Niantic ຂຼີ້ ອຍສາມາດໄດຼີ້ ຮັບສະຖານທ່ ທ່ ໄດຼີ້ ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ ສາ
ລັບທຸ ລະກິດຂະ ໜາດ ນຼີ້ ອຍແລະກາງ?
The Early Access Beta ຈະສະ ເໜ ສະຖານທ່ Pokémon GO ເທົ່ານັຼີ້ນ.
ພວກເຮົາຈະໄດຼີ້ ເພ່ ມເກມເພ່ ມເຕມໃນ Niantic Real World Platform (ເຊັ່ນ: Ingress, ແລະອ່ ນໆ)
ໃສ່ ໃນໂປແກມໃນອະນາຄົດ.

