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Branża growa

- wartość rynku: 135 mld dolarów

- w Polsce: 0,5 mld (23. miejsce na świecie)

- 68% polskich internautów przyznaje się do grania w gry (2016)

- ok 400 firm produkujących gry w Polsce

- koszty produkcji i marketingu Frostpunka zwróciły się w 66 godzin
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Czemu gry nadal mają błędy?
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Więcej pytań?
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