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Kim jestem?



Free to Play

● Model biznesowy mający początek w grach MMO

● Pobranie i granie w grę nie wymaga opłat od 

użytkownika (mimo złej renomy F2P)

● Gra jest dostępna dla masowej liczby odbiorców

● Gry zarabiają na siebie przez mikrotransakcje 

i/lub reklamy

● Gracze płacący to 1-5% wszystkich 

użytkowników

● Sukces gry F2P mierzony jest przez inne 

wskaźniki niż w przypadku standardowego 

modelu



Reklamy a mikropłatności

Reklamy Mikropłatności

● Wymagają bardzo szerokiego grona 

odbiorców

● Dochody przynosi każdy gracz

● Rola game designera w monetyzacji 

jest ograniczona

● Konieczna jest solidna znajomość 

rynku reklamowego do osiągnięcia 

sukcesu

● Niewielka ilość bardzo 

zaangażowanych graczy może 

przynieść zadowalające przychody

● Zaangażowanie użytkowników jest 

wyzwaniem

● Game designer ma spore pole do 

popisu w zakresie monetyzacji, 

balansu, ekonomii, analizy oraz 

dostosowania contentu do graczy



Kim jest game designer?

● Wizjoner

● Psycholog

● Analityk

● Matematyk

● Pisarz

● Handlowiec

● Łącznik

● Specjalista

● wiele innych



Research - target, rynek, konkurencja



GDD - Game Design Document

● Stale aktualizowana 
dokumentacja na każdym 
etapie produkcji

● Prosta i czytelna dla 
każdego członka zespołu

● Opisująca działanie 
konkretnych 
funkcjonalności, systemów 
etc.

● Niekoniecznie zawierająca 
balans i konkretne liczby (te 
mogą się stale zmieniać 
zależnie od kierunku 
produktu)



Prototypowanie



Balans

● Gameplay

● Ekonomia

● Płatności

● Postęp

● Poziom trudności

● Dodatkowe funkcjonalności



Utrzymanie wizji gry



https://lvivity.com

https://lvivity.com/


Co monetyzujemy w darmowej grze?

- Niecierpliwość

- Zazdrość

- Potęga

- Empatia

- Poczucie przynależności

- etc



Gra gotowa, co dalej?

Gra F2P, na której chcemy zarabiać, “nigdy” nie jest gotowa.

- Technical Launch

- Soft Launch

- Podbijanie kolejnych rynków

- Dalszy rozwój gry 

- GaaS, czyli gra jako usługa



Dalszy rozwój gry

● Dodawanie nowych lokacji, map, postaci

● Dostosowywanie balansu i rang do zmieniających się grup graczy

● Poprawki w obecnym gameplayu

● Nowe featury (tryby rozgrywki, funkcjonalności etc.)



Eventy

Wydarzenia specjalne, w których w określonym czasie gracze mają wykonać 

zadanie lub zadania, za które przewidziana jest nagroda specjalna.

Postęp graczy często widoczny jest w systemie rankingowym.

Jedna gra może mieć wiele różnego rodzaju eventów następujących 

nieskończenie bezpośrednio po sobie lub współgrając ze sobą.

Do designera należy projekt, plan, dostosowanie balansu zadań i rodzaju i 

wartości zdobywanych nagród.



Oferty
● Mogą się różnić w 

zależności od gracza

● Odpowiednio stosowane 

mogą przynieść spore zyski

● Nieodpowiednio stosowane 

mogą doprowadzać do coraz 

mniejszych zarobków

● Okolicznościowe wraz z 

eventami mogą naprawdę 

znacząco podbić wyniki



Testy AB i analityka

● Mimo dużego rozeznania w rynku nie da się przewidzieć wszystkich zachowań 

graczy.

● Zamiast zastanawiać się, czy lepiej na retencję wpłynie Koło Fortuny czy 

Dzienny Bonus, lepiej przeprowadzić testy.

● Praca designera na tym etapie to w większości analiza wyników, 

dostosowywanie do nich contentu, ponowna analiza i wnioski.

● Bez analityk strzelamy w ciemno.



Testy AB i analityka

● Analizujemy kluczowe KPI

● Badamy mniej oczywiste rozwiązania i odpowiedzi

● Kontrolujemy ekonomię

● Na podstawie danych obieramy dalszy kierunek

● Iterujemy



Czyli kim jest designer w grze mobilnej?




