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About me
Paragon5  (2 lata) - Trouballs

Techland (13 lat) - Dying Light, Dead Island, Call of Juarez, Nail’d, Mad Riders i inne 

Superbright (3 lata) - Claro



The Marketing Mix

Źródło: https://www.ondemandcmo.com/blog/know-marketing-mix/

https://www.ondemandcmo.com/blog/know-marketing-mix/


Marketing Funnel - model AIDA

Źródło: https://medium.com/@JuliaEMcCoy/the-marketing-lifecycle-concept-f675ad63015e

https://medium.com/@JuliaEMcCoy/the-marketing-lifecycle-concept-f675ad63015e


Public Relations - potrzebujesz dużej tuby
Media:

● Zasięgi mediów branżowych maleją, ale nadal warto

● Wszystkim zależy na exclusive’ach
● Newsy, previewsy i recenzje - kiedyś pewniaki
● Mainstream to Twój święty graal!
● Czytelnicy = reklama = przychód

Influencerzy/YouTuberzy/Streamerzy:

● Tworząc grę myśl o byciu “twitchable”
● Jeżeli nie możesz dostać się do największych, trafiaj 

do średnich i małych  (1M = 100 * 10K)
● Daj im coś, co zapewni viewsy i subskrypcje!
● Uwaga na oszustów wyciągających kody!

Nie stać Cię na agencję? Stwórz samodzielnie 
bazę kontaktów!



W social mediach nie wystarczy mieć profil

Bądź aktywny w social mediach, na 

których są Twoi klienci

Sprawdź, gdzie odnosi sukcesy Twoja 

najbliższa konkurencja

Dostosuj materiały i język do specyfiki 

medium oraz klientów

Nie rozdrabniaj się na zbyt wiele 

kanałów, bo nie ogarniesz

YouTube, Reddit oraz LinkedIn to też 

media społecznościowe!

Źródło: https://www.ft.com/content/dd7234e8-fcb9-11e9-98fd-4d6c20050229

https://www.ft.com/content/dd7234e8-fcb9-11e9-98fd-4d6c20050229


Rozmawiaj z graczami - kreuj ambasadorów marki
Gdzie rozmawiać:

Fora na profilu gry w sklepie

Fora tematyczne

Fora na portalach o grach

Reddit

Eventy



Uruchom profil gry w sklepach i aktualizuj go 
● Informacje o grze

● Assety promocyjne

● Nagrody i wyróżnienia

● Cytaty z recenzji

● Opinie kuratorów (Steam)

● Grupa dyskusyjna

● Połączenia z kanałami social media

● Wymagania sprzętowe

● Budowanie wishlisty

● Landing page dla kampanii

● ...inne charakterystyczne dla sklepu

 



Partnerstwa
● First party i platformy sprzedażowe - konferencje,  social media, streamerzy, widoczność w sklepie itd.

● Producenci hardware’u - wsparcie na targach i eventach, sprzęt do firmy, bundle

● Twórcy midleware’u - kanały social media, dostęp do tworzonej technologii

● Inni Developerzy - każdy rodzaj współpracy, która benefity obu stronom



Leady… czyli kontakty do potencjalnych klientów
“Leadem sprzedażowym jest jednostka, która dobrowolnie zostawiła swoje dane na stronie poprzez 

uzupełnienie formularza kontaktowego bądź skontaktowała się z firmą w jakiś inny sposób, np. pisząc maila 

lub dzwoniąc.”

● Newslettery 

● Konkursy 

● Pre-ordery

● Ekskluzywny content na stronie

● Wishlisty (w pewnym sensie)

Pamiętaj o przepisach RODO!



Assety - arty, screenshoty, teasery, trailery, footage...
Co jest ważne:

● Każdy asset powinien wspierać USP lub 

komunikowany feature

● Każdy asset powinien pokazać coś nowego

● Trailery sprzedające fantazję gry

● Trailery pokazujące gameplay

● Miej pod ręką gameplay footage

● Na mobilkach ogląda się zazwyczaj bez audio - 

dodaj napisy

Minimum na start kampanii:

● Logo gry

● 3-5 różnorodnych screenshotów

● Gameplay trailer

● Gameplay footage

● About a game

● Press release

● Profil w sklepie digitalowym



Korzystaj z okazji na viral



Eventy - zastanów się czy warto?
Za:

● Możliwość pokazania gry prasie

● Networking (prasa, publishing, dev)

● Interakcja z graczami

● Feedback od graczy

● Nagrody i wyróżnienia

● Okazja do nagrania materiałów video

Przeciw:

● Milion innych gier dookoła

● Koszty (zazwyczaj)

● Czas ludzi wysłanych na event

● Czas i energia na development dema



Budowanie strategii promocji w 10 krokach

1. Zrozum projekt - wyszukaj w nim elementów unikalnych
2. Wskaż konkurencję - przeanalizuj produkty oraz działania promocyjne wokół nich
3. Zdefiniuj profil klienta -  sprawdź kto to jest, gdzie go szukać, jakim mówi językiem i co go kręci
4. Opracuj filary komunikacji - najważniejsze 3 filary + ficzery uzupełniające
5. Określ dostępny budżet i podziel go na kategorie (reklama, eventy, pr itd.)
6. Stwórz listy działań marketingowych/pr/social media/wspierających sprzedaż - zastanów się czego 

potrzebujesz do ich realizacji i to z jak dużym wyprzedzeniem.
7. Zaplanuj wszystko na osi czasu - uwzględnij także eventy, święta, ważne premiery (nie tylko growe) 

itd.
8. Przygotuj wszystko co potrzebne do announcementu gry (pierwsze wrażenie robi się tylko raz!)
9. Egzekwuj plan… pamiętając przy tym, że nic nie jest wyryte w kamieniu - szukaj opportunities!

10. Mierz i oceniaj na bieżąco wyniki swoich działań, reaguj jeżeli stan jest poniżej oczekiwań



Moja lista… a właściwie jej fragment
1. Zebranie i analiza dostępnej dokumentacji projektu (Umowy, GDO/GDD, artstyle guide od 

developera), oraz najświeższych buildów gry
2. Warsztaty z developerem - zrozumienie projektu, jak o projekcie myślą developerzy? Jakie są USP? 

Wyróżniki rynkowe? Najważniejszych ficzery? Co jest “naj”?
3. Dokładna analiza SWOT projektu i competitive matrix
4. Zdefiniowanie klienta dla produktu
5. Opracowanie 3 filarów oraz ficzerów komunikowanych w kampanii
6. Stworzenie i zaakceptowanie finalnej nazwy – przekazanie do rejestracji
7. Stworzenie i analiza P&L, wyliczenie budżetu promocyjnego i wysokopoziomowe alokowanie 

budżetu
8. Dokładna analiza produktów konkurencyjnych:

- pod kątem wypowiedzi dziennikarzy w recenzjach (post-mortem)
- pod kątem community - co wskazywane jest jako zalety, a co jako wady
- pod kątem działań promocyjnych, które chwyciły, jak i takich, które okazały się porażką

9. (...)



Mam nadzieję, że pomogłem

Pytania?


