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Vivid Games jest jednym z wiodących polskich producentów gier mobilnych. Od ponad dekady pracujemy nad fantastycznymi tytułami jak Real
Boxing - najlepsza i najbardziej rozpoznawalna marka bokserska na świecie. Za nasze osiągnięcia otrzymaliśmy wiele wyróżnień m.in. dla
,,Najlepszego Producenta Niezależnego", ,,Najlepszej Polskiej Gry Roku" czy prestiżowe wyróżnienie Apple „Editors' Chcice".
Jesteśmy zespołem 50 pasjonatów, którym przyświeca misja tworzenia gier dających graczom masę rozrywki. By zrealizować ten cel
podejmujemy kreatywne ryzyko i stawiamy sobie poprzeczkę wysoko. Naszą wizją jest być światowej klasy studiem mobilnym z portfolio
osiągających globalne sukcesy gier.
Naszą strategią jest zwiększanie globalnego zasięgu naszych tytułów dzięki zyskownemu marketingowi na platformach mobilnych i ich
komercjalizacji na innych platformach sprzętowych takich jak Nintendo Switch. Staramy się nieustannie ulepszać najefektywniejsze z naszych
tytułów, tak aby były coraz bardziej satysfakcjonujące i angażujące dla graczy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zwiększać również monetyzację.
Jesteśmy innowacyjni i dynamiczni. Pracujemy w małych, zwinnych zespołach, dbamy o kulturę ﬁrmy i jakość środowiska pracy. Gry które
wydajemy są produkowane przez wewnętrzne zespoły i zewnętrzne studia ja również pozyskiwane za pomocą programu wydawniczego od
zewnętrznych producentów. Pracujemy zdalnie, posiadając biura w Bydgoszczy i w Warszawie. Vivid Games S.A. jest spółką publiczną,
notowaną na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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- jeden z najbardziej utalentowanych programistów w Polsce, laureat
międzynarodowych konkursów w branży gier komputerowych od 15 lat. Współzałożyciel Vivid Games. W spółce odpowiedzialny
za nadzór merytoryczny nad pracami zespołu deweloperskiego jak również koordynację i nadzór procesów grupy.

22,47%
Program wydawniczy skupia się na akwizycji jakościowych gier
mobilnych zewnętrznych producentów. Celem programu jest
dynamiczny rozwój portfolio grupy, dywersyfikacja produktów,
wzrost przychodów i zysku operacyjnego, a także zmniejszenie kosztu
pozyskania użytkowników. W ramach platformy wydawniczej
producenci gier uzyskują dostęp do know-how, autorskich
technologii, jak również skuteczną promocję i monetyzację.
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