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DISCLAIMER

- PREZENTACJA OPARTA JEST NA MOICH 

WŁASNYCH DOŚWIADCZENIACH

- WSZYSTKIE CYTATY SĄ PRAWDZIWE (NIESTETY)





Oto ważna PRowa myśl 

z Digital Dragons Academy 2018:

Kiedyś, wystarczyło mieć dobrą grę, 

dziś trzeba mieć świetną grę i świetny PR/Marketing



Co to znaczy Świetny PR?

- Jasna komunikacja 

- Częste informacje w mediach/SM 

- Dobry kontakt z graczami

- Propaganda Sukcesu  



WTOPA 1 

Przecież PR/Marketing to nie praca – każdy może to robić!

- Każdy w gamedevie zna się na PRze i Marketingu, 

choć może twierdzić inaczej

- PR to skarbonka bez dna – praktycznie tylko 

wydaje się pieniądze 

- Nie można „policzyć” PRu i Marketingu



WTOPA 2 

Za moich czasów robiło się PR i marketing ZA DARMO!!!!1111oneone

- Rynek zmienia się niezwykle szybko. Trzeba się adaptować. 

- Działania skuteczne jeszcze rok/pół roku temu, 

dzisiaj nie jest gwarantem sukcesu

- Mniejsza ilość gier danego gatunku na rynku „za moich czasów”

- Patrz myśl z DDA 2018



WTOPA 3 

Nie róbmy video z Gameplay’em. 

Trailer CGI jest znacznie lepszy!



WTOPA 4 

Nie możemy tego pokazać! To jak ściąganie gaci przed premierą!

- Brak materiałów ilustrujących grę

- W jaki sposób w takim razie mówić o produkcie?

- Brak zainteresowania graczy/brak możliwości

budowania community (bo o stronie na Steamie

nawet nie wspomnę)



WTOPA 5 

To nie jest jeszcze skończone! / Zrobimy tak jak my uważamy 

(nie patrząc na feedback)

- Brak aktywizacji community w procesie tworzenia gry 

- Brak komunikatów związanych z postępami prac

- Feedback jest wartościowy (oczywiście nie cały)



WTOPA 6 

Mam taki świetny pomysł na zareklamowanie naszej gry!

Niestandardowy!

- Gra o motocyklach, więc umieśćmy reklamę 

na rowerach!

- Brak możliwości zmierzenia wyników

- Duże koszty / 

ograniczenie reklamy do 1 miasta 



WTOPA 7 

Ale jak to nie będzie recenzji na premierę? Przecież wysłałeś im kody!

- Portale piszące o grach mają swoje kolejki i terminy

- Zawsze jest ktoś większy/ważniejszy/lepiej klikalny

- Dobór daty premiery! 

(Pamiętajcie o dacie otrzymania kodów do recenzji)

- „Launch party to impreza, na której dziennikarze 

skorzystają z darmowej wyżerki i alkoholu 

i nic z tego nie będzie”



WTOPA 8 

YouTube sprzedaje!

- Owszem, ale trzeba zrobić research odpowiednich osób

- Więksi youtuberzy będą najczęściej chcieli pieniędzy

- Musisz przygotować się na krytykę (zarówno we strony youtubera, 

jak i na gównoburzę w komentarzach) 

- Są gry, które nie nadają się na YT/Twitcha



WTOPA 9 

Gracze kupują gry kompulsywnie!

- Owszem kupują, ale na przecenach 

- Dobrze przygotowana strona sklepowa!

- Porządna informacja o grze/rozgrywce/ficzerach

obniża szansę na gównoburzę, z powodu zawodu



WTOPA 10 

Od 20 lat robię w Gejmdevie



Dziękuje Bardzo

Pytania? 

Mail: michal@mass-creation.com
Twitter: @mazarewicz
LinkedIN: Michał Azarewicz


