
Wstęp

Jak wynika z analiz i prognoz na lata
2012–2022, globalna branża gier komputerowych
będzie cechować się średnim rocznym wzrostem na
poziomie ponad 10%, a w okresie ostatnich siedmiu
lat (2012–2018) nastąpiło podwojenie jej wartości
z 70 do 138 mld dol. (Newzoo, 2018). Wiele wskazu-

je na to, że zarówno sama branża, jak i jej znacze-
nie (jako formy spędzania wolnego czasu) w naj-
bliższych latach i dziesięcioleciach będzie rosło,
stąd istotne i zasadne jest rozpoznanie sposobu jej
działania. 

Dynamiczny wzrost branży to jednak nie jedyna
i nie najistotniejsza przesłanka do jej badania. Dużo
ciekawsze — zarówno z punktu widzenia teorii za-
chowań konsumenta, jak i praktyki gospodarczej —
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Using the concepts of consumer expected value, value co-
creation in the consumption process and business models,
the article explains how a certain product: a video game, is
communicated and monetized while being delivered in a
fragmentary way. The aim of such an action is to arouse
and maintain the state of expectation within gamers while
generating income at different stages of the video game
development cycle. The value of the end product is co-
created by the consumers and video game developers and
publishers, whereas the value proposition becomes both
value in context and value experienced even before the
acquisition of the end product. The analysis of how value in
the video game industry is communicated and monetized
expands the existing understanding of designing value
proposition and value co-creation during the consumption
as coexisting stages in service — dominant logic (Vargo and
Lusch, 2004, 2008, 2016).

Artykuł, bazując na teorii wartości oczekiwanej i współkre-
owanej przez konsumenta w procesie konsumpcji oraz na
koncepcjach modeli biznesowych, przedstawia sposób ko-
munikowania i monetyzacji produktu (tu: gry) dostarcza-
nego fragmentarycznie. Głównym celem takiego działania
jest pobudzenie i podtrzymanie oczekiwania ze strony kon-
sumentów przy zapewnieniu dochodów w całym cyklu two-
rzenia gry. Wartość produktu końcowego jest współkre-
owana przez konsumentów i dostawców gier komputero-
wych, a propozycja wartości (value proposition) staje się
jednocześnie wartością współtworzoną (value in context)
i doświadczaną jeszcze przed zakupem produktu finalnego.
Analiza sposobu komunikacji oraz monetyzacji wartości
w branży gier komputerowych wzbogaca dotychczasowe ro-
zumienie etapów tworzenia propozycji wartości i wartości
współkreowanej w procesie konsumpcji, opisywanych do-
tychczas jako następujące (a nie współwystępujące) etapy
w ramach logiki S-D (service-dominant logic), zapropono-
wanej i rozwijanej przez Vargo i Luscha (2004, 2008, 2016).
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jest rozpoznanie strategii komunikacji i monetyza-
cji stosowanych przez dostawców gier komputero-
wych, jako tych części modelu biznesowego, które
są skuteczne i niespotykane w innych branżach. 

Obecna liczba aktywnych graczy to około 2,3 mld
osób, z czego blisko połowa, około 1,1 mld to kupu-
jący. Niemal co trzeci człowiek jest graczem wyko-
rzystującym konsole, komputery lub urządzenia
mobilne, a w przypadku prawie 15% populacji globu
gry są pozycją ujmowaną w budżecie gospodarstwa
domowego. Liczba nowych użytkowników platfor-
my Steam (największej i dominującej platformy
dystrybucji cyfrowej dla graczy) również rośnie.
W roku 2015 ponad 47 mln nowych użytkowników
przynajmniej raz zagrało w jakąś grę, w kolejnym
roku było to już 60 milionów, zaś w roku 2018 licz-
ba graczy przekroczyła już 62 mln (Galyonkin,
2018). 

Wolumen nowych gier w omawianych latach ce-
chował się przy tym większą dynamiką niż liczba
nowych użytkowników, co w zestawieniu ze stałym
wzrostem o istotnym rozmiarze cechującym branżę
oznacza, że przeciętny konsument kupuje coraz
więcej gier, choć niekoniecznie gra odpowiednio
dłużej. Już w roku 2014 media branżowe (Ars Tech-
nica, 2014) donosiły o interesującym zjawisku —
około 37% gier przypisanych do kont użytkowników
platformy Steam nie zostało ani razu uruchomio-
nych. Kolekcjonerstwo gier i nasilające się zjawisko
powiększania się wirtualnych bibliotek zawierają-
cych nigdy nieużytkowane produkty nabywane
w obniżonych cenach potwierdzają też inne badania
branżowe (Kotaku, 2014). Z analiz Kotaku (2014)
wynika ponadto, że jedynie około 20% konsumen-
tów nabyło gry w tak zwanej pełnej cenie, zaś 60%
dokonała zakupu na wyprzedaży w cenie promocyj-
nej. Co więcej, przeważająca większość responden-
tów (około 80%) wyraziła opinię, że sam fakt naby-
cia gry w ramach promocji jest dla nich czynnością
satysfakcjonującą. 

Problemem badawczym jest niezidentyfikowane
badawczo oraz nierozpoznane teoretycznie zjawisko
pobudzania i podtrzymywania oczekiwania ze stro-
ny konsumentów przez deweloperów i wydawców
w branży gier komputerowych. Celem artykułu jest
przedstawienie podstawowych zasad kanonu dzia-
łania branży w celu zobrazowania strategii komuni-
kacji i monetyzacji gier komputerowych. 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na nastę-
pujące pytania badawcze: 

Jaki charakter ma wartość gry komputerowej? 
Jak w praktyce komunikowana i monetyzowana
jest gra komputerowa? 
Jak w praktyce pobudza i podtrzymuje się ocze-
kiwanie za pomocą sprzedaży produktów czę-
ściowych
Jaką wartość stanowi sam zakup gry, nawet
w obliczu jej nieużytkowania? 
Te pytania wydają się jeszcze bardziej interesują-

ce, jeśli zestawi się je z obecnymi trendami sprzeda-
ży gier. Rozpoczęcie dystrybucji produktu na rynku
gier wideo (poprzedzonej komunikatami marketin-
gowymi) odbywa się w postaci usługi przedsprzeda-
ży na długo przed datą premiery. Następnie ofero-
wane są materiały dodatkowe, poprawki i uzupeł-
nienia. Kompletne wydanie gry wraz z opracowaną
zawartością dodatkową trafia do sprzedaży z reguły
kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy po pierwotnej
premierze, a cechuje je cena niższa od ceny wersji
podstawowej. To znana konsumentom praktyka
w opisywanej branży, a jednak kupowanie produk-
tów częściowych jest powszechne. Wciąż niezdefi-
niowany badawczo czynnik sprawia, że istotna
część graczy nie chce czekać na edycję finalną i wo-
li konsumować produkt nie w pełni sprawny,
w pewnym sensie niekompletny i o wyższej cenie. 

W artykule postawiono tezę, że w branży gier
komputerowych umiejętnie rozbudza się, podtrzy-
muje i monetyzuje oczekiwania graczy, bazując na
wartościach emocjonalnych i społecznych, dostar-
czanych przez wspólnotę graczy i możliwości współ-
kreacji produktu finalnego. 

Próba udowodnienia tezy nastąpi na dwóch
płaszczyznach: 

teoretycznej — z wykorzystaniem dorobku feno-
menologicznej i procesowej logiki tworzenia war-
tości (service-dominant logic) (na podstawie:
Holbrook, 2006; Vargo i Lusch, 2004; 2008;
2016; Ng i Smith, 2012; Mazur i Zaborek, 2014)
połączonej z koncepcjami modeli biznesu w za-
kresie tworzenia, komunikowania, dostarczania
oraz monetyzowania wartości, 
empirycznej — poprzez analizę danych wtórnych
umieszczonych w serwisach internetowych zaj-
mujących się tematyką gier komputerowych, ta-
kich jak m.in. polskie GRY-OnLine czy angloję-
zyczne Steam Database (SteamDB) i Kotaku, ob-
razujących proces komunikacji i sprzedaży wy-
branych popularnych gier wideo w ostatnich la-
tach. 
Pozostała część artykułu ma następującą struk-

turę. Rozpoczęto od analizy wartości, jaką może
przynieść konsumentowi gra. Dekonstruując poję-
cie wartości z punktu widzenia fenomenologiczne-
go, pokazano, że w przypadku gry wartość oczeki-
wana łączy się z tą konstruowaną przez konsumen-
ta w ramach doświadczania lub samego wyobraże-
nia o doświadczaniu. Następnie, opierając się na po-
szczególnych składowych modelu biznesowego,
przedstawiono proces komunikacji i monetyzacji
gry komputerowej, przywołując również etapy jej
produkcji i dystrybucji. Empiryczna część artykułu
pokazuje, jak wyglądał proces komunikacji i mone-
tyzacji kilku globalnie popularnych gier wideo typu
AAA1 oraz takich o mniejszym rozmachu produk-
cyjnym i promocyjnym. Ukazuje ona również proces
pobudzania i podtrzymania oczekiwania połączone-
go ze sprzedażą produktów częściowych. W podsu-
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mowaniu zawarto najistotniejsze ustalenia teore-
tyczne i praktyczne oraz zidentyfikowano najistot-
niejsze obszary, których analiza przyczyniłaby się
do dalszego pogłębienia wiedzy na temat wartościo-
wania i zachowań nabywczych konsumentów. 

Wartość gry 

Wartość jest miarą znaczenia — określa to, co dla
jednostki ważne lub nieistotne (zob. też Oleś, 2002).
W kontekście filozoficznym wartość można sprowa-
dzić do upatrywania w zjawiskach, przedmiotach,
sytuacjach, czy ludziach pierwiastków osobniczo
zdefiniowanego dobra, piękna i prawdy. Możemy
rozpatrywać wartości pod kątem ich stałości
i zmienności. System wartości jednostki — tego, co
dla niej ważne w życiu — jest nadrzędny wobec ze-
społu wartości chwilowych i nie zawsze z nim tożsa-
my (zob. też Dziewanowska, 2018). Wartość okre-
ślonego dobra może być efektem danego kontekstu
sytuacyjnego oraz wagi i intensywności odczuwa-
nej, niezaspokojonej potrzeby, może też radykalnie
ulec zmianie tuż po jej zaspokojeniu (Sheth, New-
man i Gross, 1991; Pura 2005; Vargo i Lusch, 2004;
2008). 

Wartość dobra odczuwana przez konsumenta
jest zatem kategorią osobniczą, subiektywną, zależ-
ną zarówno od cech jednostki, jak i wpływu otocze-
nia, oraz zmienia się w czasie. Pomimo że w cią-
gu 30 ostatnich lat znacznie pogłębiono badania do-
tyczące wartości, wciąż popularne jest traktowanie
jej jako stosunku korzyści do kosztów związanych
z nabyciem i użytkowaniem danego dobra 
(Zeithaml, 1988; Sweeney i Soutar, 2001). Podział
na koszty i korzyści w wartościowaniu jest wciąż
aktualny, ludzie są bowiem skłonni księgować men-
talnie rozmaite zdarzenia i sytuacje, oceniając je
właśnie w kategoriach korzyści i strat (Thaler,
1985; 1999; Henderson i Peterson, 1992; Leonard,
2008). 

Korzyści i wyrzeczenia związane z zakupem
i użytkowaniem danego dobra mogą być zarówno
materialne, jak i niematerialne. Bez względu na
umiejscowienie określonego składnika wartości
(wewnętrzne, uosobione w produkcie/usłudze lub
autonomicznie kreowane przez jednostkę, czy ze-
wnętrzne, dostarczane przez sprzedawców, innych
konsumentów itd.), paletę korzyści i kosztów moż-
na podzielić na funkcjonalne, emocjonalne lub spo-
łeczne, które podlegają dalszej delimitacji (przegląd
kategorii i składników wartości zob. np. Woodall,
2003; Sánchez-Fernández i Iniesta-Bonillo, 2006;
Ng i Smith, 2012; Stępień, 2017). 

Gra wideo to program komputerowy przedsta-
wiający określoną historię za pomocą aparatu au-
diowizualnego, do którego konsumpcji niezbędny
jest dodatkowy sprzęt w postaci platformy do grania
(Esposito, 2005). W odróżnieniu od filmów i książek

komputerowa gra wideo pozwala konsumentowi na
aktywny w niej udział (określony dialog może zale-
żeć od tego, czy gracz chce go przeprowadzić) oraz
jej kształtowanie (np. postępowanie według arche-
typów bohatera i łotra prowadzi do odmiennego
efektu końcowego). 

Z samej natury gry wynika zatem, że jej wartość
osadza się nie tylko na komponencie funkcjonalno-
-estetycznym (realizmie, szybkości, wielowątkowo-
ści czy ujmującym uniwersum), ale wiąże się też
z tzw. poczuciem sprawstwa — możliwości wpływu
na jej przebieg i efekt. Co więcej, sam proces tworze-
nia i dystrybucji gry pozwala konsumentom na jej
dynamiczne kształtowanie poprzez publikowanie
opinii, osiąganych wyników, testów poszczególnych
jej części czy zgłaszanie uwag. Nie bez znaczenia na
wartościowanie gry pozostaje tu wpływ innych gra-
czy. Gracz czerpie korzyści emocjonalne i społeczne
z faktu aktywnego współuczestnictwa w procesie
nie tylko użytkowania, ale także oceny danej gry.
Mnogość publikowanych w portalach branżowych
recenzji i komentarzy na temat gier powoduje, że
gracze formułują opinie o grach, jeszcze zanim sami
w nie zagrają — opinie zawodowych recenzentów
mają takie samo znaczenie jak zdanie typowych
graczy, zaś wszystkie one w znaczący sposób wpły-
wają na zdanie czytającego (Livingston, Nacke
i Mandryk, 2011a; 2011b). Bycie członkiem społecz-
ności graczy staje się wartością, gdzie wpływ grupy
na wartościowanie walorów gry jest — być może
nieuświadomiony przez konsumenta — ale trudny
do zbagatelizowania. Gry komputerowe są nieroze-
rwalnie związane z dzieleniem się doświadczeniami
i funkcjonowaniem społeczności, ponieważ to ona
napędzała rozwój branży w czasach, kiedy była jesz-
cze zjawiskiem niszowym (Stuart, 2013). 

W artykule do zdefiniowania wartości zastosowa-
no podejście fenomenologiczne. Wartość to wyobra-
żenia konsumenta, zarówno te nieuświadomione,
jak i uświadomione poznawczo, a dotyczące jego
wrażeń, odczuć, emocji, symboli związanych z towa-
rem i jego obecnym lub przyszłym użytkowaniem,
w tym korzyściami i kosztami, jakie mu przyniesie,
przynosi lub przyniosło to oczekiwanie i konsump-
cja (Vargo i Lusch, 2004; 2008; Mazur i Zaborek,
2014; Stępień, 2019). 

Wartość może być tworzona na różnych pozio-
mach świadomości: 

przedświadomej, fenomenologicznej, kiedy jed-
nostka odczuwa bodźce, chłonie symbole, do-
świadcza wrażeń, tworzy wyobrażenia, co łącznie
kształtuje wartość danego dobra/stanu itd., ale
ta wartość nie jest przez nią jeszcze skategoryzo-
wana i zhierarchizowana poznawczo; 
uświadomionej poznawczo: percepcji, introspek-
cji, refleksji na temat znaczenia, korzyści, kosz-
tów, możliwości spełnienia oczekiwań, osiągnię-
cia celów dzięki posiadaniu lub konsumpcji dane-
go dobra, usługi. 
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Ng i Smith (2012) opisują cztery elementy skła-
dowe — warunki do powstania tej pierwszej, przed-
świadomej fazy budowania wartości. Pierwszy to
sama oferta, jej istnienie, drugi to zdolność tej ofer-
ty (affordance) do wykonania czegoś, możliwość
spełnienia oczekiwań, zarówno tych funkcjonal-
nych, jak i każdych innych. W przypadku gry to nie
tylko możliwość spędzenia wolnego czasu w okre-
ślony sposób, ale również korzyści wynikające z fak-
tu bycia częścią społeczności graczy, w ramach któ-
rej zaspokajane są potrzeby rywalizacji, publicznego
uznania czy satysfakcji i radości czerpanej z bycia
uczestnikiem tej grupy. 

Wartość tworzy też kontekst roli, obowiązują-
cych norm czy struktury lub relacji społecznej z in-
nymi uczestnikami rynku i jest związany z użytko-
waniem towaru w danych okolicznościach (Akaka
i Chandler, 2011). Gracz staje się częścią społeczno-
ści, w ramach której normą jest np. dzielenie się ob-
serwacjami dotyczącymi użytkowania produktu lub
wyrażanie opinii na temat oczekiwań dotyczących
przyszłych produktów, co zmniejsza asymetrię in-
formacyjną wśród konsumentów oraz pomiędzy wy-
dawcami i graczami (Marchand i Hennig-Thurau,
2013). Wpływ społeczności funkcjonujących wokół
gier na ich sukces komercyjny jest od dawna do-
strzegany i wykorzystywany przez deweloperów
oraz wydawców, którzy — stosując różnorodne
techniki — chcą sprzyjać powstawaniu i rozwojowi
takich społeczności (Ruggles, Wadley i Gibbs,
2005). Najczęściej spotykane to wspieranie tworze-
nia organizacji wewnątrz gry, pobudzanie rywaliza-
cji pomiędzy graczami, udostępnianie oficjalnej
strony lub forum gry jako platformy dla graczy,
wspieranie portali dla fanów czy zapewnianie gra-
czom narzędzi do tworzenia własnej treści w świe-
cie gry. 

Ostatni element, tworzący wartość na poziomie
przedświadomym, to zdolności, umiejętności konsu-
menta (agency) do interakcji z danym towarem. Od-
nosząc ten aspekt do gier komputerowych, wartość
korzystania z produktu może być zwiększona nie
tylko dzięki doskonaleniu umiejętności samej gry,
ale też dzięki zaistnieniu i zdobyciu uznania w spo-
łeczności graczy. 

Wartość na poziomie świadomym jest osobniczą
oceną wartości kształtowanej na poziomie przed-
świadomym (na etapie zarówno oczekiwania, jak
i konsumpcji). Tutaj do głosu dochodzi poznawcza
kalkulacja korzyści oraz kosztów związanych z na-
byciem i konsumpcją danego towaru, w kontekście
celów i oczekiwań, jakie się mu stawia. Rozwój pi-
śmiennictwa dotyczącego wartości dla klienta
i konsumenta skupiał się przez długi czas właśnie
na poziomie poznawczym. Dopiero Holbrook, Var-
go i Lusch oraz badacze tzw. nurtu kultury kon-
sumpcji zwrócili uwagę na wcześniejszy etap
kształtowania wartości, który jest kategorią dyna-
miczną i kształtowaną przez wyobrażenia oraz do-

świadczenia konsumentów w danym kontekście
otoczenia. 

Rozumienie wartości prezentowane w niniej-
szym artykule jest zatem zgodne z logiką S-D (servi-
ce-dominant logic), w ramach której to konsument
współtworzy wartość danego dobra na podstawie
propozycji wartości, jakiej dostarcza mu przedsię-
biorstwo. Kształtowanie wartości to interakcyjny
proces, w którym zakłada się, że możemy mieć do
czynienia z różną percepcją i oceną wartości dobra
lub usługi przez konsumenta: 

przed konsumpcją — wartość oczekiwana (expect-
ed value); 
w trakcie konsumpcji — wartość konsumowana
w określonym kontekście (value in use and value
in context). 
Zarówno wartość oczekiwana, jak i konsumowa-

na jest kształtowana na poziomie przedświadomym
i poznawczo oceniana na poziomie kognitywnym,
świadomym. Warto też zauważyć, że jedynie w sytu-
acji, kiedy konsument oczekuje na zakup danego
dobra lub usługi, której konsumpcji dotąd nie do-
świadczył, możemy mówić o braku wpływu wartości
konsumowanej na oczekiwaną. Nawet kiedy konsu-
ment kształtuje wartość danego dobra przed jego
konsumpcją, odwołuje się nie tylko do wyobrażeń
na temat przyszłych korzyści (i kosztów) z nią zwią-
zanych, ale też przywołuje w pamięci doświadczenia
oraz kontekst związany z zakupem i konsumpcją
towarów podobnych lub całkowicie odmiennych (ja-
ko swoistego kontrapunktu do przyszłego zakupu
oraz konsumpcji). Innymi słowy, wartość oczekiwa-
na jest m.in. produktem przeszłych doświadczeń
konsumenta związanych z konsumpcją podobnych
lub takich samych dóbr lub usług. 

W przypadku gry komputerowej ma to szczegól-
ne znaczenie, konsument doświadcza bowiem 
(i współtworzy wartość) produktu, który jest wciąż
w fazie produkcji. Poprzez użytkowanie gier konsu-
menci współtworzą wartość w danym kontekście
społecznym i relacyjnym (co-create value), ale nie
wszyscy ją współprodukują (co-produce). Przydają
mu jednak znaczenia społecznego, pokazują nowe
zastosowania danego towaru w określonym kontek-
ście czy rozprzestrzeniają informacje na ich temat,
kształtując poziom oczekiwania na produkt finalny
i wpływając na ocenę wartości kontekstualnej in-
nych graczy. 

Kanon biznesowy 
w branży 
gier komputerowych 

Model biznesowy składa się z kilku kluczowych
elementów: 

klientów, 
propozycji wartości dla klienta, 
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strategii konkurencyjnej, 
pozycji przedsiębiorstwa w sieci relacji z innymi
podmiotami, 
logiki osiągania przychodów i organizacji łańcu-
cha dostaw,
identyfikacji i rozwoju kluczowych kompetencji. 
I choć ujęć modeli biznesu jest wiele (zob. np. Ja-

błoński, 2013), to najczęściej definiowany jest on
przez trzy podstawowe komponenty: tworzenie pro-
pozycji wartości, architektura wartości i model przy-
chodów, opisywany też za pomocą procesów inwe-
stycyjnych i podejścia do rozwoju przedsiębiorstwa
(Osterwalder i Pigneur, 2010). 

Tworzenie wartości dotyczy sprecyzowania: pro-
pozycji wartości uosobionej w produktach lub usłu-
gach oraz segmentów klientów firmy. Architektura
wartości to działania związane z określeniem cha-
rakteru (intensywności, zasad współpracy itd.) rela-
cji z klientami, w ramach kanałów dystrybucji oraz
zidentyfikowanie kluczowych (dla tworzenia i mone-
tyzowania wartości) działań, zasobów i partnerów
w ramach firmy i całego łańcucha dostaw. Model
przychodów określa strukturę kosztów i strumieni
przychodów firmy. 

Tworzenie propozycji wartości 
i jej komunikowanie w branży 
gier komputerowych 

Proces tworzenia gry komputerowej może trwać
kilka lat. W najogólniejszym ujęciu trzy główne fa-
zy procesu to fazy przedprodukcyjna, produkcyjna
i poprodukcyjna, a każda z nich składa się z wielu
podprocesów. 

W fazie przedprodukcyjnej następuje kształto-
wanie koncepcji gry oraz jej struktury i planu. Fa-
za produkcyjna jest główną fazą, w której pomysły
i idee przybierają postać konkretnego kodu oraz
treści graficznych i fonicznych. W końcu etap po-
produkcyjny następuje w momencie, gdy gra uzy-
skuje status gotowej do sprzedaży i obejmuje dzia-
łania producenta ukierunkowane na usuwanie
oraz poprawianie zauważonych albo zgłaszanych
przez społeczność graczy błędów i problemów.
Jednocześnie, wraz z procesem produkcji, prowa-
dzona jest działalność komunikacyjna i marketin-
gowa. 

Współcześnie, w przypadku dużych gier o uzna-
nej marce, pierwsze komunikaty skierowane do gra-
czy uwzględniają minimalną ilość konkretnych in-
formacji. Nie zawsze zawierają one nawet konkret-
ne przesłanie odnośnie tytułu, gatunku, jaki będzie
reprezentować gra, lub uniwersum, w ramach któ-
rego będzie umiejscowiona. Co więcej, nie zawsze
komunikat wysyłany jest w sposób bezpośredni —
może mieć charakter rzekomo przypadkowego wy-
cieku informacji w postaci grafiki, która trafiła do

Internetu, lub błędu w zakresie upublicznienia zbyt
dużej ilości poufnych informacji. 

Tablica 1 obrazuje opisane wyżej działania ko-
munikacyjne dla wybranych gier typu AAA. 

Ukazane w tablicy 1 przykłady potwierdzają, że
cykl produkcji gry może mieć różną długość i taką
samą cechą charakteryzować może się też przedpre-
mierowa kampania marketingowa, jeżeli za jej po-
czątek przyjmie się pierwszy komunikat definiujący
grę, a za koniec — moment premiery gry. 

W przypadku gry Anthem producent i wydawca
wspominali o trwaniu procesu produkcyjnego swo-
jej kolejnej gry, będącej w pełni nową własnością
intelektualną, w wywiadach lub raportach kwar-
talnych już w roku 2016, nie definiując przy tym
nawet tytułu produktu, a akcentując sam fakt po-
wstawania gry oraz jej przynależność do gatunku
science-fiction. Z uwagi na zbliżającą się premierę
innej własnej produkcji osadzonej w zbliżonych re-
aliach tytuł omawianej gry oraz szczegóły dotyczą-
ce fabuły, wraz z materiałami wizualnymi, zostały
udostępnione graczom dopiero w czerwcu 2017 r.
Premiera miała zaś się odbyć ponad 20 miesięcy
później. 

Kampania reklamowa firmy CD Projekt trwa już
od ponad sześciu lat, a data premiery gry Cyberpunk
2077 wciąż nie została oficjalnie ustanowiona. Fir-
ma wyciszyła jednak komunikaty dotyczące tej gry
po jej zapowiedzi w roku 2012, ponieważ w tym cza-
sie wyprodukowała grę Wiedźmin 3: Dziki Gon, na
której w przeważającej mierze skupiły się działania
marketingowe przedsiębiorstwa w ostatnich latach. 

W końcu gra Red Dead Redemption 2 oraz jej wy-
dawca są tak silnymi markami w branży gier wideo,
że samo zdjęcie wystarczyło, by rozbudzić oczekiwa-
nia społeczności graczy. 

Wyjątkowo krótki okres (cztery miesiące), upłynął
od pierwszego konkretnego komunikatu do premiery
gry Assassin’s Creed Odyssey. Pomimo tak krótkiego
okresu pobudzania oczekiwania, tytuł osiągnął lepsze
wyniki sprzedażowe niż trzy poprzednie gry z tej serii
wydawniczej (https://www.game-sindustry.biz/artic-
les/2018-10-10-assassins-creed-odyssey-has-best-la-
unch-week-performance-of-series-on-current-
console-generation). Pozytywny odbiór przez graczy
niedawnej, wcześniejszej odsłony z tej serii mógł
przyczynić się do wywołania stanu oczekiwania
w graczach w odniesieniu do następnej produkcji
z tej serii, osadzonej w innych realiach historycz-
nych, która zadebiutowała sześć miesięcy po ostat-
nim dodatku do poprzedniczki. 

Celem stopniowania informacji i nadawania im
charakteru limitowanych czy nawet nielegalnych „wy-
cieków” w branży gier jest pobudzenie zainteresowa-
nia i oczekiwania, które później jest podtrzymywane
dzięki kolejnym zabiegom marketingowym i oferowa-
niu kolejnych produktów częściowych. Utrzymanie
i podsycanie stanu oczekiwania ma doprowadzić do
podjęcia decyzji o zakupie. To już w tym momencie
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gracz mentalnie księguje wydatek (mental accounting,
zob. Thale, 1985; 1999). Rysunek 1 obrazuje ten spo-
sób komunikacji jako pobudzania oczekiwania i kolej-
nych faz monetyzacji produktów częściowych. 

Od momentu, gdy publicznie znany staje się
tytuł gry i jej ogólny charakter, producenci oraz
wydawcy aż do czasu premiery gry animują zain-
teresowanie swoją produkcją. Informują społecz-
ność graczy o kolejnych fazach produkcyjnych
(stanu grywalnego, fazy alfa, fazy beta i statusu
złotego), emitują treści o charakterze audiowizu-
alnym: filmy związane z grą, np. ukazujące roz-
grywkę i dające wyobrażenie o przyszłym kształ-
cie gry lub jak będzie ona rzeczywiście wyglądać.
Takie materiały mają swoją premierę podczas
targów branżowych (np. E3 w Los Angeles) lub
własnych konferencji wydawców, choć już wcze-
śniej są udostępniane w ramach pokazów za-
mkniętych wybranym osobom, przede wszystkim
dziennikarzom branżowym, pełniącym rolę eks-
pertów lub liderów opinii. Na uczestników poka-

zu często nałożone jest embargo w zakresie publi-
kowania informacji na temat tego, co widzieli, ale
— co do zasady — opinia publiczna poznaje ogól-
ne wrażenia tych osób. 

Kolejnym istotnym elementem promocji gry jest
udostępnienie określonym odbiorcom grywalnej wer-
sji fragmentu produkcji — są nimi najczęściej ponow-
nie redaktorzy mediów branżowych oraz wpływowi
gracze (influencerzy2). Odbywa się to w ramach po-
kazów zamkniętych na targach, podczas wydarzeń
promocyjnych organizowanych w oddziałach dewelo-
pera lub wydawcy albo, dzięki dystrybucji cyfrowej,
poprzez elektroniczne przyznanie dostępu do testo-
wej wersji produktu. Upublicznienie informacji o tre-
ści gry wciąż jest objęte ograniczeniem. Dzięki takie-
mu limitowanemu i kontrolowanemu dostępowi do
informacji tworzy się aurę niedostępności oraz pod-
syca zainteresowanie i oczekiwanie graczy. 

Animowanie zainteresowania grą przy wykorzy-
staniu opisanych sposobów i ich pochodnych trwa
do momentu premiery gry. W okresie bezpośrednio
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Deweloper/
Data 

Premiera/wydawca Gra Pierwszy oficjalny przekaz medialny pierwszego 
gry

przekazu

BioWare/Electronic Anthem
Arts

CD Projekt RED/CD Cyberpunk
Projekt 2077

Rockstar San Diego/ Red Dead
Rockstar Redemption 2
Games 

Ubisoft Quebec/ Assassin's
/Ubisoft Creed

Odyssey

Podczas konferencji EA Play uczestnicy mieli okazję po raz
pierwszy zobaczyć zwiastun filmowy gry, który wskazywał 
na tytuł nowej produkcji oraz charakter uniwersum, w którym
zostanie osadzona jej akcja. Już w roku 2016 przedstawiciel firmy
podczas wywiadu dla serwisu Gameinformer wskazywał, 
że w produkcji jest nowa gra studia i może być zbliżona do innej
serii własnej gier science-fiction: Mass Effect

CD Projekt zapowiedział w godzinach porannych, że podczas
specjalnej konferencji prasowej o godzinie 19:00 tego samego 
dnia przedstawi swój nowy projekt. Grafika dołączona do
zapowiedzi konferencji wskazywała na osadzenie gry w realiach
science-fiction. Wieczorem podczas konferencji ogłoszone zostało
umiejscowienie gry w popularnym amerykańskim systemie
fabularnym Cyberpunk oraz podano tytuł Cyberpunk 2077

Opublikowanie na stronie internetowej i na koncie w serwisie
Twitter należących do dewelopera logo firmy na czerwonym tle,
które graczom jednoznacznie kojarzy się z jedną z wcześniejszych
produkcji studia. Dzień później firma przedstawiła kolejną
grafikę, tym razem zawierającą więcej szczegółów 
i potwierdzającą przypuszczenia społeczności graczy 

Pięciosekundowy materiał wideo zamieszczony w ramach konta
Twitter serii Assassin's Creed. Zaprezentowana została nazwa
nowej części, która razem ze strojami postaci ukazanych 
w materiale wskazywała na umiejscowienie gry w antycznej Grecji

10.06.2017 22.02.2019

30.05.2012 Nieznana,
zostanie 
ogłoszona

16.10.2016 26.10.2018

01.06.2018 05.10.2018



poprzedzającym moment debiutu rynkowego gra
bywa udostępniana redakcjom branżowym oraz
osobom mającym duży wpływ na opinie środowiska
graczy w celu dokonania przez takie jednostki
przedpremierowej recenzji. 

Przedpremierowe działania marketingowe mogą
jednak nie przynieść pożądanego przez stronę poda-
żową efektu i w konsumentach nie zostanie wywoła-
ny stan oczekiwania, który doprowadzi do monetyza-
cji produktów częściowych. Nie oznacza to jednak, że
działania komunikacyjne całkowicie zawiodły. Po
premierze gry, w wyniku korzystnego odbioru pro-
duktu przez społeczność graczy oraz recenzentów,
może dojść do zakupów produktu, który nie notował
zadowalającej sprzedaży w okresie okołopremiero-
wym. Taki scenariusz jest prawdopodobny zwłaszcza
wtedy, kiedy w społeczności graczy nagłośniono roz-
czarowanie poprzednimi tytułami z serii bądź wcze-
śniejszymi produkcjami danego dewelopera. Z przyto-
czonego tu opisu procesu komunikacji opinia społecz-
ności ma w procesie monetyzacji produktu funda-
mentalne znaczenie — może podsycać monetyzację
fragmentaryczną i odwrócić niekorzystny odbiór gry. 

Dystrybucja i monetyzacja 
produktów w branży 
gier komputerowych 

Proces monetyzacji w branży gier wideo jest kil-
kuetapowy i kilkuwariantowy. 

Etapowość dotyczy następującej albo po sobie,
ale równolegle sprzedaży: produktu podstawowego,

zawartości dodatkowej, kolejnych wersji gry, np.
w postaci edycji z poprawioną oprawą graficzną3,
i produktu finalnego, będącego ostatecznym wyda-
niem całej opracowanej przez dewelopera w ramach
danej gry treści. 

Wariantowość sprzedaży polega natomiast na
rozmaitych opcjach korzystania z gry: zakupu klu-
cza dostępu do konkretnej wersji gry, możliwości
wypróbowania darmowej części gry z ograniczenia-
mi, która ma zachęcić do nabycia produktu już po-
zbawionego ograniczeń albo wykupienia abonamen-
tu; usługi dostępu pozwalającej na korzystanie z gry
przez określony czas. Oznacza to, że przedmiotem
obrotu jest w takim przypadku usługa dostępu. 

Sposób dystrybucji gier jest realizowany przez dwa
kanały: fizyczny i elektroniczny. Ten pierwszy traci na
znaczeniu i gry są coraz częściej sprzedawane przez: 

platformy internetowe należące do największych
firm wydawniczych (np. Steam, EA Origin,
GOG.com, Blizzard battle. net) lub producentów
konsol stacjonarnych (PlayStation Store lub Mi-
crosoft Store); 
sklepy internetowe, oferujące cyfrowe klucze do-
stępu do gry w ramach konta stworzonego w ob-
rębie danej platformy. 

Za pomocą tych kanałów można zakupić zarówno
produkt podstawowy, jak i finalny. Dodatki — drob-
ne elementy związane z grami (o charakterze wizu-
alnym lub funkcjonalnym: ubiory, broń, możliwość
usprawnienia gry postaci) — są mikrotransakcjami
oferowanymi jako opcje samej gry lub możliwymi do
wykonania w ramach platformy dystrybucji cyfro-
wej, np. Steam. 
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Zakup przedpremierowej wersji gry jest najczę-
ściej realizowany poprzez dystrybucję cyfrową oraz
sklepy internetowe i jest w praktyce obietnicą, że
kupujący otrzyma w dniu premiery produkt o okre-
ślonych cechach. W celu zwiększenia atrakcyjności
produktu podczas etapu dystrybucji o charakterze
przedsprzedaży (pre-order), konsument wynagra-
dzany jest za taki zakup na przykład limitowaną za-
wartością dodatkową fizyczną bądź cyfrową albo
możliwością pobrania i uruchomienia gry na przy-
kład dzień przed oficjalną premierą, czyli przed po-
zostałymi graczami. Z kolei po zakupie gry w ra-
mach wczesnego dostępu (early access) gracz naby-
wa możliwość konsumowania gry będącej na okre-
ślonym etapie fazy produkcyjnej, ale nie oznacza to,
że gra zostanie ukończona, a może też być w końco-
wym jej kształcie produktem odbiegającym od wcze-
śniejszej wizji. 

Zjawisko fragmentarycznej sprzedaży dotyczy
przede wszystkim i w najszerszym zakresie gier
określanych mianem gier AAA (triple-A), ale liczne
są również przykłady pozycji spoza tej grupy, pro-
dukcji o mniejszych budżetach produkcyjnych
i marketingowych, które korzystają z takiego mode-
lu. Taki system dystrybucji stosowany jest od około
20 lat, choć początkowo ograniczał go dostęp do In-
ternetu. 

Gry przygodowe, które współcześnie są gatun-
kiem niszowym, fragmentaryzację sprzedaży reali-
zują poprzez epizodyczność historii, przez co upo-
dabniają się do seriali (podział gry na epizody, wy-
dawane na przykład w miesięcznych odstępach).
Gry strategiczne, sportowe, taktyczne, bijatyki czy
symulatory są w swojej fragmentaryzacji sprzedaży
zbliżone do gier AAA. Omawiane zjawisko najrza-
dziej można spotkać w grach niezależnych, wyda-
wanych przez małe lub wręcz jednoosobowe studia
deweloperskie. 

W momencie premiery produktu podstawowego
konsument ma możliwość jej nabycia w co najmniej
dwóch edycjach różniących się od siebie zawarto-
ścią. Najczęściej jedna wersja obejmuje tylko samą
grę, druga zaś — nosząca znamiona edycji limito-
wanej, kolekcjonerskiej — grę wraz z zawartością
dodatkową. Treść dodatkowa może mieć charakter
fizyczny lub cyfrowy. Treść fizyczna zazwyczaj nie
wpływa bezpośrednio na samą rozgrywkę. To np.
figurki kolekcjonerskie, mapy, poradniki czy prze-
wodniki. Treść cyfrowa przyjmuje postać np. map
cyfrowych, ścieżek dźwiękowych lub elementów
wyposażenia bohaterów i może wpływać na roz-
grywkę. 

Po określonym czasie od debiutu gry AAA na-
stępuje premiera tzw. dodatku fabularnego, rozwi-
jającego treść podstawowej wersji gry. Przybiera
on np. formę nowego, niedostępnego wcześniej
fragmentu uniwersum czy grupy bohaterów. Pro-
dukt ten zazwyczaj wymaga do uruchomienia pod-

stawowej wersji gry i jest płatny. Jest on nie tylko
dodatkowym źródłem przychodu, ale też pełni
istotną funkcję z perspektywy marketingu — przy-
pomina społeczności graczy o podstawowej wersji
gry oraz zachęca do jej zakupu. Premierom dodat-
ków towarzyszą kampanie marketingowe o mniej-
szej skali niż w przypadku gry podstawowej, ale są
podobne co do charakteru. Po ewentualnych po-
czątkowych informacjach ogłaszających powstawa-
nie dodatku, w określonym momencie pojawia się
pierwszy konkretny komunikat wskazujący na ty-
tuł oraz ogólną charakterystykę dodatku, zaś w ra-
mach kolejnych przekazów społeczność graczy
stopniowo poznaje coraz więcej szczegółów oraz
może zapoznać się z materiałami wideo prezentu-
jącymi rozgrywkę. 

Następny w kolejności produkt to propozycja za-
wartości dodatkowej o charakterze fabularnym,
z którego skorzystanie jest możliwe często dzięki
nabyciu poprzednich wersji gry. Liczba dodatków
o charakterze fabularnym wynosi zwykle od dwóch
do dziesięciu. Równolegle wydaje się dodatki o cha-
rakterze niefabularnym, przyjmujące najczęściej
formę wizualnych modyfikacji uzbrojenia lub stro-
jów dla postaci w grze. 

W pewnym momencie producent i wydawca po-
dejmują decyzję o oddelegowaniu zespołu dewelo-
perskiego do innych zadań, co oznacza zakończenie
pracy nad podstawową wersją gry i zaprzestanie
opracowywania kolejnych dodatków. Gra jest wów-
czas oferowana do sprzedaży w wydaniu komplet-
nym (Game of the Year Edition, Definitive Edition
lub Complete Edition). Edycja taka cechuje się za-
zwyczaj niższą ceną niż podstawowa wersja w mo-
mencie premiery, wyeliminowaniem zgłaszanych
błędów oraz często poprawioną oprawą graficzną
względem pierwotnego wydania podstawowej gry.
W tym przypadku działania marketingowe mają po-
nownie charakter przybliżony wcześniej — naj-
pierw informuje się, że takie wydawnictwo się poja-
wi, potem określana jest jego nazwa i zawartość,
a następnie prezentowane są materiały wideo. Gra-
cze, którzy nie dokonali dotychczas zakupu gry,
prawdopodobnie okazali się odporni na próbę wy-
tworzenia w ich świadomości stanu oczekiwania al-
bo też taki stan oczekiwania się pojawił, ale argu-
menty ekonomiczne skutecznie go wytłumiały i od-
raczały moment dokonania zakupu. Komunikaty
związane z wydaniem kompletnym mogą wywołać
stan oczekiwania lub sprawić, że wcześniejsze ocze-
kiwanie przestanie być tłumione i doprowadzi do
zakupu. 

W tablicy 2 ukazano przykładowe wybrane mo-
dele sprzedaży podstawowej wersji gry, fabular-
nej zawartości dodatkowej oraz edycji. Przedsta-
wiono również dane cenowe, wskazujące jedno-
znacznie na większą opłacalność zakupu gier
kompletnych. 
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* Ceny premierowe wydań na PC wg Steam w EUR w całej tablicy. 
** Różnica w cenie edycji kompletnej a tej samej zawartości kupowanej osobno. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://assassinscreed.wikia.com/wiki/First_Civilization_Pack; https://www.gry-onl-
ine.pl/gry/; https://steamdb.info/search/; https://store.steampowered.com/bundle/9193/Sid_Meiers_Civilization_VI_Gold_Edition/;
https://www.wingamestore.com/product/9876/Sid-Meiers-Civilization-VI-Gold-Edition/. 

Wydawca/deweloper
Nazwa, data premiery 

i cena* gry

Duże dodatki 
fabularne, 

data premiery 
i cena*

Edycja
kompletna, 

data premiery 
i cena*

Inna zawartość dodatkowa, data
premiery i cena* 

Różnica 
w cenie** 

CD Projekt RED/CD Projekt

The Witcher 3: Wild Hunt;
19.05.2015; 59,99

Obsidian
Entertainment/Paradox
Interactive

Pillars of Eternity;
26.03.2015; 41,99

Firaxis Games/2K Games

Sid Meier’s Civilization
VI;21.10.2016; 59,99

Ubisoft Montreal/Ubisoft

Assassin’s Creed
Origins;27.10.2017; 59,99

1. The Witcher 
3: Wild Hunt — Hearts
of Stone; 12.10.2015;
9,992. The Witcher 
3: Wild Hunt — Blood
and Wine; 
30.05.2016; 19,99

1. Pillars of Eternity:
The White March Part I;
25.08.2015; 14,99
2. Pillars of Eternity:
The White March Part
II; 16.02.2016; 14,99

1. Sid Meier’s
Civilization VI: Rise
and Fall; 08.02.2018;
29,99
2. Sid Meier’s
Civilization VI:
Gathering Storm;
14.02.2019; 39,99
(przedsprzedaż)

1. Assassin’s Creed
Origins: The Hidden
Ones; 23.01.2018; 9,99
2. Assassin’s Creed
Origins: The Curse of
the Pharaohs;
13.03.2018; 19,99

The Witcher 3:
Wild Hunt —
Game of the Year
Edition;
30.08.2016; 49,99

Pillars of Eternity
— Definitive
Edition;
15.11.2017; 36,99

Sid Meier’s
Civilization VI
Gold Edition;
20.11.2018; 99,76

Assassin’s Creed
Origins — Gold
Edition;
27.10.2017; 89,99

1. Nowe stroje i wygląd
(darmowe):Yennefer 27.05.2015; Triss
16.06.2015; Ciri 15.07.2015
2. Nowe misje (darmowe): Zaginieni górnicy
27.05.2015; Złoto głupców 10.06.2015;
Rynsztunek szkoły wilka 16.06.2015;
Najgroźniejszy potwór na Skellige
23.06.2015; Jak kot z wilkiem 30.06.2015
3. Nowy ekwipunek (darmowe):19.05.2015;
03.06.2015; 03.06.2015; 23.06.2015
4. Pozostałe (darmowe): Zestaw bród 
i fryzur 19.05.2015; bohaterowie ballad
10.06.2015; Ciosy końcowe 22.07.2015;
Nowa Gra Plus 18.08.2015.

Deadfire Pack (darmowy); 15.11.2017
Nowy ekwipunek inspirowany drugą
częścią gry — Pillars of Eternity II:
Deadfire.

1. Vikings Scenario Pack; 21.12.2016; 4,99
2. Poland Civilization & Scenario Pack;
21.12.2016; 4,99 
3. Australia Civilization & Scenario Pack;
24.02.2017; 4,99 
4. Persia and Macedon Civilization &
Scenario Pack; 28.03.2017; 8,99 
5. Nubia Civilization & Scenario Pack;
27.07.2017; 4,99 6. Khmer and Indonesia
Civilization & Scenario Pack; 19.10.2017; 8,99 

1. Assassin’s Creed Origins — Deluxe Pack;
27.10.2017; 9,99 
2. Assassin’s Creed Origins — Roman
Centurion Pack; 08.11.2017; 6,99 
3. Assassin’s Creed Origins — Horus Pack;
22.11.2017; 6,99

39,98

34,98
(zawartość
dodatkowa
osobno) 28,99
(Expansion
Pass)

28,16

23,95
(zawartość
dodatkowa
osobno)
19,98
(Seasons
Pass) 



Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, ISSN 1231-7853 

AArrttyykkuułłyy  

34

Gra AAA The Witcher 3: Wild Hunt ukazuje mo-
del sprzedawania podstawowej wersji gry oraz
dwóch dodatków fabularnych z niezależnymi histo-
riami podocznymi. Konsument może konsumować
tylko jeden z dodatków, bez konieczności posiadania
drugiego. Cały cykl trwający od momentu premiery
podstawowej wersji gry do pojawienia się na rynku
wersji finalnej trwał niecałe czternaście miesięcy. 

Pillars of Eternity jest mniejszą produkcją na-
wiązującą mechaniką do darzonych przez graczy
sentymentem tytułów z przełomu XX i XXI wieku.
Od momentu premiery do pojawienia się w sprzeda-
ży wersji finalnej minęły trzydzieści dwa miesiące.
Podstawowa wersja gry zadebiutowała w trzech wa-
riantach różniących się liczbą cyfrowych prezentów
niezwiązanych bezpośrednio z rozgrywką. Gracz
mógł nabyć tylko pierwszy z dodatków lub kupić
dwa i zapoznać się z dwiema historiami tworzącymi
zarazem jedną większą. Korzystanie z drugiego do-
datku wymaga posiadania pierwszego. Celem udo-
stępnionej za darmo tematycznej zawartości DLC
było wywołanie u konsumentów oczekiwania na
premierę drugiej części serii. 

Od premiery gry strategicznej Sid Meier's Civili-
zation VI minęło ponad dwadzieścia pięć miesięcy
(do stycznia 2019), a do gry wciąż tworzona jest do-
datkowa zawartość. Obecnie dokupić można siedem
pakietów zawartości. W roku 2019 będzie mieć
miejsce premiera kolejnego dużego dodatku. Gra-
czom umożliwiono nabycie edycji złotej ze wszystki-
mi dotychczas wydanymi materiałami rozszerzają-
cymi jeszcze przed pojawieniem się na rynku całej
zaplanowanej zawartości dodatkowej. 

Produkcję AAA Assassin's Creed: Origins można
było nabyć w edycji finalnej już w momencie pre-
miery podstawowej wersji gry w stanie na dzień
premiery wraz z obietnicą otrzymania kolejnej za-
wartości w przyszłości. Wydanie kompletne Gold
Edition nie obejmuje jednak czterech pakietów za-
wartości dodatkowej, którą można nabyć tylko
w ramach gry (wewnątrz aplikacji) za specjalnie
stworzoną na potrzeby gry walutę. Tę zaś zakupić
można tylko w internetowym sklepie Ubisoft za wa-
lutę rzeczywistą. Dzięki zastosowaniu takiego roz-
wiązania Ubisoft ma praktycznie pełną kontrolę
nad ceną określonej części zawartości dodatkowej. 

Nabycie kompletnej edycji gry to oszczędność w po-
równaniu z zakupem jej fragmentów. Oszczędność
jest większa w przypadku gier mniejszych wydawców
(CD Projekt i Paradox Interacive a 2K Games oraz
Ubisoft) oraz tym mniejsza, im młodsza jest gra. 

Podsumowanie 

Fragmentaryczna monetyzacja gry komputero-
wej połączona z przemyślaną strategią komunikacji

marketingowej ma na celu wzbudzenie i podtrzy-
manie w konsumentach stanu oczekiwania. W efek-
cie tych działań gry stają się dla graczy nie tylko
sposobem spędzania wolnego czasu, ale także ele-
mentem kolekcji. Wyniki sprzedaży gier potwier-
dzają skuteczność podejścia stosowanego przez de-
weloperów oraz wydawców. 

Pobudzenie i podsycanie oczekiwania jest
współtworzone przez społeczność graczy oraz
umiejętnie stymulowane przez wydawców i de-
weloperów. Stan oczekiwania połączony ze
współdzieleniem się opiniami staje się elemen-
tem wartości samej gry. To już w momencie po-
budzenia lub utrwalenia oczekiwania następuje
mentalne zaksięgowanie (Thaler, 1985; 1999) —
podjęcie decyzji o zakupie gry i uzupełniającej
grę zawartości dodatkowej. Wydłużanie momen-
tu emisji produktu finalnego jest podyktowane
nie tyle względami technicznymi (bo nie trzeba
przecież emitować gry niekompletnej), ile założe-
niem modelu biznesu, opartym na jednoczesnym
współtworzeniu i monetyzowaniu gry wraz ze
społecznością graczy. 

Taki sposób funkcjonowania ujawnia wagę
procesu kreowania potrzeby oraz składników
wartości produktu jako zespołu elementów funk-
cjonalnych, emocjonalnych i społecznych. 

W niedalekiej przyszłości branżę gier kompute-
rowych może czekać kolejna rewolucja będąca
efektem upowszechnienia się usługi udostępnia-
nia zbiorów gier w ramach abonamentu. Na tę
chwilę model taki proponowany jest przede
wszystkim przez Sony, Microsoft oraz Electronic
Arts. Równolegle z fragmentaryczną sprzedażą
ukazaną w artykule firmy te oferują odpowiednio
programy PlayStation Plus i Xbox Game Pass (co
miesiąc zmieniana jest nieduża pula gier udostęp-
nianych abonentom — graczom konsolowym) oraz
EA Origin Access w wersji Basic i Premier (stała,
duża pula gier, okresowo zwiększana oraz dostęp
do nowych produkcji w momencie premiery). Pro-
jekt firmy Electronic Arts jako jedyny dedykowa-
ny jest graczom komputerowym. Opcja Basic daje
dostęp do 10-godzinnych wersji próbnych podsta-
wowych wydań nowych gier, zaś klienci EA Origin
Access Premier mogą korzystać z całej dostępnej
zawartości związanej z daną grą bez limitu czaso-
wego. 

Opisywany sposób działania jest kolejną odmia-
ną fragmentarycznej sprzedaży gry komputerowej
oraz specyficznego modelu biznesu — w ciągu naj-
bliższych kilku lat okaże się, czy taka forma mo-
netyzacji stanie się popularniejsza wśród użyt-
kowników od form dominujących dzisiaj, opisa-
nych w artykule, i jak ewentualnie wpłynie ona 
na kreację i sprzedaż oczekiwań konsumentów
graczy. 
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Przypisy

1 Termin AAA w branży gier komputerowych to odpowiednik określenia blockbuster znanego z przemysłu filmowego. Grę AAA można zdefiniować jako
produkt tworzony przez studia deweloperskie liczące setki lub tysiące pracowników, przy wsparciu poważnego wydawcy i w ramach dużego budżetu prze-
znaczonego zarówno na produkcję, jak i marketing; z reguły gry takie są duże (w ujęciu zawartości i bogactwa wirtualnego świata), długie i cechują się za-
awansowaną oprawą graficzną (Windows Central, 2017). 
2 Rolę influencerów pełnią w branży gier komputerowych najczęściej osoby publikujące materiały wideo w ramach portalu Youtube (youtuberzy) oraz udo-
stępniający materiał wideo na żywo na przykład poprzez aplikację Twitch (streamerzy). Wcześniej marketing z wykorzystaniem znanych osób był jedno-
stronny, a będący wynikiem rewolucji związanej z mediami społecznościowymi w zakresie komunikacji marketing osób wpływowych (influencer marke-
ting) zmienił relacje na linii marka–konsument. Strona podażowa komunikuje się obecnie ze stroną popytową bardziej organicznie i bardziej bezpośred-
nio (Glucksman, 2017). 
3 Gry poddane procesowi zremasterowania (remastered). 
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