
Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Polska 
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska 

info@vividgames.com     www.vividgames.pl 

Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160,  85-674 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, NIP: 9671338848, o kapitale zakładowym 
2.974.339,60 zł w całości wpłaconym. 

Bydgoszcz, 21.02.2019 r. 

Vivid Games rozpoczyna publikację gier hyper-casual. 

Dwie premiery już w marcu. 

W przyszłym miesiącu do dystrybucji trafią dwa pierwsze tytuły Vivid Games z segmentu hyper–

casual.  W dniu 14 marca odbędzie się premiera gry Pocket Mini Golf, a 28 marca zadebiutuje 

Endless Lake.  

Program gier hyper-casual realizowany przez Vivid Games zakłada testy kilkudziesięciu gier 

rocznie oraz publikację najlepszych z nich w szerokiej sieci dystrybucji. Fenomen popularności tego 

typu gier opiera się na prostej, angażującej rozgrywce dostosowanej do masowego odbiorcy, a ich 

monetyzacja opiera się na wyświetlaniu formatów reklamowych. Jest to obecnie najbardziej 

popularna kategoria gier mobilnych w USA.  

Na różnych etapach produkcji i testów znajduje się kilka tytułów, a 2 pierwsze premiery już marcu. Na 

program patrzymy ilościowo, testujemy jak najwięcej konceptów, posiadamy twarde wytyczne  

i zakładamy, że większość testowanych gier nie osiągnie wymaganych metryk, a do portfolio trafi grupa 

tych najbardziej dochodowych – tłumaczy Maciej Byczyński zajmujący się programem hyper-casual  

w Vivid Games. 

Pierwszą grą, której premiera zaplanowana jest na 14 marca jest Pocket Mini Golf wyprodukowana 

przez izraelskiego producenta KobGames Studios. Tytuł oferuje rozgrywkę na ponad 50 

urozmaiconych poziomach. 

Kolejnym tytułem, której debiut odbędzie się 2 tygodnie później jest Endless Lake, stworzona przez 

chilijskie studio Bekho Team. Gra jest mobilnym portem hitu Endless Lake, w którego na platformie 

Facebook zagrało do tej pory ponad 60 mln użytkowników. W grze dostępnych jest aż 150 

poziomów oraz 20 postaci.  

Zgodnie z zapowiedziami rozwijamy portfolio w nowym segmencie. Dużą zaletą tego typu gier jest bardzo 

szybki proces produkcji, niskie koszty wytworzenia oraz wysoki potencjał rynkowy. Liczymy na to, iż będzie 

to drugi, równoległy do gier mid-core istotny strumień przychodów. – podkreśla prezes Vivid Games – 

Remigiusz Kościelny.  

Pocket Mini Golf: https://vividgames.com/gry/#pocket-mini-golf  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m9Ae5aW3Mfc    

Endless Lake: https://vividgames.com/gry/#endless-lake  

YouTube: https://youtu.be/Ufyoyft2iAU   
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POCKET MINI GOLF                 ENDLESS LAKE 

O VIVID GAMES 

Vivid Games jest jednym z najlepszych polskich developerów gier mobilnych. Od ponad dekady tworzy i 

dostarcza na globalny rynek najwyższej klasy produkty. Największym sukcesem Spółki jest Real Boxing, 

który jest najlepszą serią bokserską dostępną na platformach mobilnych. Studio zostało uznane za swoje 

osiągnięcia tytułem „Best Indie Developer”, otrzymało też nagrodę „Best Polish Game of the Year”, oraz 

prestiżowe wyróżnienie Apple Editors’ Choice. Vivid Games S.A. jest spółką publiczną, notowaną na 

warszawskiej giełdzie GPW i posiada biura w Bydgoszczy i Warszawie. Więcej informacji o Vivid Games 

znajduje się na stronie www.vividgames.com.  

KONTAKT: 

Tomasz Muchalski 

tel. 504 212 463 

t.muchalski@everestconsulting.pl 
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