
Polska: Mobile gaming 
w czasie epidemii 
W ostatnim czasie słowo koronawirus odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Widzimy, jak 
zmienia się otaczający nas świat i podejście społeczeństwa do rzeczywistości. Już teraz wiemy,
że koronawirus wpłynie nie tylko na całą gospodarkę, ale również na nas, jako społeczeństwo.

Jako konsumenci, szczególną uwagę zaczynamy zwracać na kwestie zdrowotne i własne 
bezpieczeństwo oraz podejście marek do nowej sytuacji.  Jednocześnie w izolacji ludzie
są spragnieni nie tylko informacji, ale również rozrywki, którą teraz mogą odnaleźć jedynie
w wirtualnym świecie. Specjaliści z AdColony zaobserwowali, że w czasie epidemii
wzrosło zainteresowanie grami mobilnymi, które w prosty sposób dostarczają
użytkownikom rozrywki i możliwości oderwania myśli od rzeczywistości. 

Ponieważ gry mobilne stają się coraz popularniejszym narzędziem marketingowym, w dobie 
epidemii, bardzo istotne będzie zachowanie równowagi między przekazem reklamowym,
a przekazem brandingowym. Podążając za oczekiwaniami konsumentów, reklamodawcy 
powinni odpowiednio dostosować narrację oraz strategię komunikacji, do bieżących
wydarzeń oraz szukać efektywnych kanałów dotarcia do konsumentów.
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W ciągu ostatnich 5 tygodni 
czas wyświetlania reklamy 
mobilnej wzrósł o 1 4,4% 
Źródło : AdColony Inventory, Q1 2020

Mobile Gaming sposobem na rozrywkę w domu!

Jednym z ciekawszych kanałów dotarcia z przekazem reklamowym 
do osób przebywających w domach są gry mobilne.

W ciągu ostatnich 5 tygodni 
czas spędzony na rozrywce 
mobilnej wzrósł o 15,6% 
Źródło : AdColony Inventory, Nielsen Certified Questionnaire, Q1 2020 24/2/20 - 1/3/20 2/3/20 - 29/3/20

15,6%

Do najbardziej popularnych gier – o dużym 
wzroście ruchu użytkowników – należą: 
Subway Surfers, Brain Test: Tricky Puzzles
i  June’s Journey - Hidden Objects 
Żródło : Apptopia, March 2020

Źródło: AdColony Inventory, Q1 2020

63% dorosłych Polaków
podczas grania odczuwa  
radość i szczęście.

56% dorosłych Polaków uważa, że dzięki
graniu w gry mobilne mogą nawiązać
kontakty towarzyskie.

Dlaczego warto reklamować się w grach mobilnych?

Według badań OnDevice Gaming Research…

• 15,2%  w Prime Time
• 14,6%  wcześnie rano
• 14,1%   w ciągu dnia.

Od 24 lutego do 29 marca 2020

O  13,6% wzrósł ruch i zaainteresowanie 
grami mobilnymi. Odnotowano również 
5,3% wzrost liczby UU gier mobilnych.
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