
MODELE 
BIZNESOWE

Jak dostosować do nich grę by nie zrobić krzywdy 

designowi



Piotr Żygadło

• Buduję firmy i niszczę marzenia

• Gamedev od 2001

• Artifex Mundi

• Grey Wizard Innovative

• Robot Gentleman

• Obecnie All In! Games – jeden z 

największych w Polsce wydawców na 

PC i konsole
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OPTYMIZM
To podstawa



Kilka przykładowych faktów

■ 2017 – około 20 nowych gier na Steam dziennie

■ Luty 2018 – około 40 nowych gier na Steam dziennie

■ Październik 2018 – około 50 nowych gier na Apple app store dziennie

■ 2018 – promocja gier na Steam zależna jest od algorytmów

■ 2017 – Steam wygenerował przychody 4,3 mld* USD

■ 2017 – 291 mln graczy

■ 2017 – średnia liczba gier w posiadaniu jednego gracza: 2

* Estymacja SteamSpy bez DLC, inn-appów etc.



Losowy optymistyczny slajd



Inny losowy optymistyczny slajd



KILKA ZAŁOŻEŃ
Żeby trochę usystematyzować rozmowę



User Acquisition (UA)

Proces pozyskiwania graczy. Zarówno 

przekonywanie graczy by kupili grę jak i 

przekonywanie graczy, by zakupili grę.



Monetyzacja

Sposób w jaki gra zarabia



Retencja

Informacja o tym, na ile gracze kontynuują grę 

po pierwszym uruchomieniu



ANALIZA MODELI 
MONETYZACJI

Jak, po co, i czemu? A w ogóle to wtf?



Najpopularniejsze (chyba) modele

■ Shareware

■ Freemium

■ F2P – in-apps

■ F2P – reklamy

■ Premium box

■ Premium cyfrowy

■ DLC

■ MMO (subsykrybcje)

■ Multi (premium)

■ Epizody

■ Karty Steam



Premium (cyfrowy & box)

■ UA => monetyzacja

■ Retencja nie ważna



Multi premium

■ UA => monetyzacja

■ Retencja wpływa na UA



MMO

■ UA tylko częścią monetyzacja

■ Retencja kluczowa dla monetyzacji



Shareware

■ UA w ogóle brak monetyzacji

■ Retencja niezbędna dla monetyzacji



Freemium

■ UA może być częścią monetyzacji

■ Retencja bardzo istotna ale do obejścia



F2P (reklamy i inappy)

■ UA kosztowny i/lub skomplikowany

■ Retencja kluczowa dla monetyzacji



Karty Steam

■ UA => monetyzacja

■ Retencja kompletnie nieistotna



Epizody & DLC

■ UA => częściowa monetyzacja

■ Retencja kluczowa dla monetyzacji



JAK TO POWIĄZAĆ Z 
DESIGNEM

Krótko i niestety zbyt pobieżnie



Shareware

■ UA => brak wpływu na design

■ Retencja – bardzo duży prób przejścia, konieczność mocnego przywiązania gracza



Freemium

■ UA => wpasowanie w grę trendujących elementów celem zwiększenia 

zainteresowania

■ Retencja/monetyzacja:

– Możliwy instant buy przy dobrej marce, devie czy świetnych materiałach 

marketingowych

– Mniejszy próg przejścia

– Odpowiednie ustawienie paywalla



F2P inappy

■ UA => najłatwiej jeżeli mechanika gra odwołuje się do znanych i lubianych 

elementów lub gra zawiera elementy trendujące (np. smoki a la Gra o Tron)

■ Retencja – optymalizacja z wykorzystaniem narzędzi analitycznych



F2P reklamy

■ UA => Większy nacisk na organiczny UA, trendujące motywy, skórkowanie

■ Retencja – odwrotnie proporcjonalna do monetyzacji

■ Monetyzacja – niewielka i jednorazowa



Karty Steam

W sumie to jedno wielkie oszustwo i nie ma to kompletnie znaczenia co się zrobi ☺



Premium box

■ UA => najbardziej szatańska forma sprzedaży

■ Retencja nie ważna



Premium cyfrowy

■ UA:

– Wielokanałowa reklama

– Przydatne użycie popularnych motywów

– „USP”

– Shotgun factor



Epizody

■ UA => to samo co przy premium

■ Retencja – cliffhangery, foreshadowing, immersive story



DLC

■ UA => jak przy premium ale może być freeware/shareware/f2p

■ Retencja tylko przy odpowiedniej konstrukcji gry i dlc:

– Identyfikacja kluczowych elementów gry i koncentracja na nich

– Budowanie przez grę wrażania, że tu jest miejsce na dodatkowe elementy 



Multi premium

■ Brak retencji => słaby ogon

■ Retencja:

– Różnorodność trybów

– Boty

– Async/sync

– Crossplatform

– Mechanizmy aktywizacji community



MMO

Tego chyba nikt nie wie ☺



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
piotr.zygadlo@allingames.com
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