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O firmie

BeardedBrothers.Games S.A. powstało w Warszawie w 2018 roku. Obecnie jest to grupa firm, razem ze

spółkami zależnymi Spellarena oraz Raccoons Studio. Zespół grupy liczy 17 osób.

Kluczowy zespół to Dariusz Skrzypkowski, Łukasz Skrzypkowski, Olaf Sobczyński, Kamil Orłowski, Mateusz

Wieczorek, Ula Konarska oraz Łukasz Niemczak

Firma specjalizuje się w technologiach Unity oraz w grafice 3D. BeardedBrothers.Games S.A. wydała Biker

Garage a teraz tworzy  Underground Garage oraz Be the Ruler: Britannia w głównej spółce, a w spółkach

zależnych  Never Ending Dungeon- narzędzie do generowania przygód do systemu Dungeons & Dragons oraz

mniejsze produkcje takie jak Shipwreck Escape, Let’s Go Nuts 2 czy Storage Hunter Simulator w Raccoons

Studio.

Ponadto, firma startuje z produktami na rynku mobilnym - obecnie w ramach Raccoons Studio został rozpoczęty

pierwszy wspólny projekt z dużym wydawcą mobilnym, a także trwają rozmowy nt stworzenia gry mobile o byciu

mechanikiem samochodowym.

W grupie pracuje zgrany zespół. Od momentu powstania firmy z pracy odeszła tylko jedna osoba, nikt nie został

zwolniony. Dzięki temu kumuluje się doświadczenie oraz wiedza.

Firma nabyła doświadczenie w zakresie oświetlenia w grafice 3D dzięki czemu znacznie podniosła jakość

produktów.  Pod kątem rozwoju jakości oraz animacji studio buduje swoje studio motion capture.

Wokół produktów firmy zgromadzone jest aktywne community pozwalające na sprawne prowadzenie testów na

wczesnych wersjach oraz zbieranie feedbacku pozwalającego na rozwój gry. Filozofią firmy jest tworzenie gry dla

graczy i bazując na informacjach od nich.
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Do tego celu stworzone zostało także narzędzie Flow Analyze Machine które pozwala na zapis ścieżek

rozgrywki, odtwarzanie w Unity rozgrywki każdego gracza, a także za pomocą data clustering segregowania tych

ścieżek w najbardziej reprezentatywne przykłady. Dzięki temu możemy badać w którym miejscu w trakcie

rozgrywki gracze się zacinają i oraz które elementy należy poprawić.

W BeardedBrothers.games są także kompetencje marketingowe, które pozwoliły na zebranie w community

wokół Underground Garage już ponad 35 tys. ludzi. Community wokół BBG do którego jest dostęp poprzez

e-maile, wishlisty, fani na FB to ponad 125 tys. osób.

Wewnątrz firmy powstają zarówno materiały reklamowe (trailery, kreacje graficzne) jak i prowadzona jest obsługa

community i social mediów. W firmie są także kompetencje dotyczące reklamowania produktów(głównie z

wykorzystaniem Facebook Ads), czego efektem jest kampania Never Ending Dungeon, sukces premiery Biker

Garage: Mechanic Simulator czy obecne zbudowane community wokół Underground Garage.

Grupa planuje rozwijać się zgodnie z aktualnym trendem na rynku, budując silne franczyzy produktów,

crossować je pomiędzy platformami oraz rynkami (stąd wejście na rynek tabletop rpg oraz gier planszowych). W

przyszłości chce tworzyć wysokobudżetowe gry AA+ oraz bestsellerowe produkcyjne hybrydowe (łączenie

digitalu z grami tabletop RPG oraz grami planszowymi).
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Projekty grupy:

Never Ending Dungeon (Spellarena)

Platformy: PC, macOS, SteamOS, dystrybucja fizyczna

Never Ending Dungeon czyli aplikację, za pomocą której Mistrzowie Gry (jak i gracze) mogą stworzyć swoją

własną, unikatową i dopasowaną do przygody mapę wraz z przygodami.

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu będzie można tworzyć dowolnej  wielkości mapy labiryntów, lochów czy podziemi

za pomocą drukowanych map oraz aplikacji która wspomoże proces przygotowania kampanii. Mistrzowie Gry
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dostaną niesamowite wsparcie – dzięki Never Ending Dungeon będą mogli radykalnie skrócić bardzo

skomplikowane i czasochłonne przygotowania do minimum.

Never Ending Dungeon bowiem oferuje zestaw narzędzi pełen najróżniejszych przedmiotów, skarbów do

rozlosowania i przeciwników. Ma on współpracować przede wszystkim z Dungeons & Dragons 5e, (dzięki temu

wyświetlą nam się pełne statystyki najróżniejszych potworów).

Wszystko dostępne będzie jako aplikacja pobierana z serwisu STEAM oraz zestaw wydrukowanych map w

pięknie zaprojektowanym pudełku.

Never Ending Dungeon ukończył kampanie na Kickstarterze z wynikiem niemal 1,7 mln zł.
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Underground Garage

Platformy: PC, SteamDeck, Playstation 4&5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Obejrzyj teaser z wersji Alpha:

Underground Garage: Alpha Gameplay Footage

Zagraj w wersje testową Alpha:

Steam

Underground Garage to unikalne połączenie symulatora mechanika i tuningowca z elementami jazdy w klimacie

nielegalnych miejskich wyścigów.

W naszej grze chcemy zdefiniować na nowo czym jest symulator - czyli gra stawiająca na maksymalny realizm, z

spójnymi interakcjami pomiędzy modułami rozgrywki. Chcemy zaoferować graczom maksymalną immersję dzięki

realnemu wpływowi ich pracy na mechanizm jazdy oraz historię do przeżycia w klimacie nielegalnych wyścigów.

W Underground Garage gracz będzie miał możliwość naprawiania, tuningowania oraz customizacji

samochodów. Gracz będzie pracował nad samochodami 3 grup w tytułowym Underground Garage. Wyzwania

przed którymi stanie gracz to naprawa samochodów, tuning silnika, customizacja i tuning wizualny. Wszystkie

elementy którymi gracz zajmuje się przy samochodzie wpływają na parametry. Gracz będzie brał udział w

wyścigach w misjach, swoim samochodem w zawodach z NPC i z graczami online. W celu urozmaicenia core

game loop przygotujemy także misje specjalne (np sabotażowe).
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Świat przedstawiony w grze to fikcyjna wyspa, na której umieściliśmy cmentarzysko samolotów na pustyni

(miejsce w którym jest garaż) oraz miasto zbudowane na bazie Monaco pod kątem rozstawu ulic, a pod kątem

wyglądu w futurystycznym stylu. Setting pod kątem czasu to czasy obecne.

Postać gracza to Dave Drafter, mechanik samochodowy, który po high school pracował w auto serwisie.

Przeszedł na swoje do przydomowego warsztatu w którym rozpoczynamy grę. Jego marzeniem jest dołączenie

do świata nielegalnych nocnych wyścigów, które dzieją się w mieście.

Gracz w trakcie swojej przygody będzie mierzył się z wrogo nastawionymi NPCami którzy będą chcieli

wykorzystać jego umiejętności. Pod kątem fabuły stawiamy pytanie, czy to dobry pomysł w angażowanie się w

nielegalne aktywności dla bohatera który nie jest z tego świata, oraz czy żądza adrenaliny z tym związana warta

jest swojej ceny.
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Biker Garage: Mechanic Simulator

Obejrzyj trailer na YouTube:

Biker Garage: Mechanic Simulator Announce Date Trailer

Zagraj na Steam:

https://store.steampowered.com/app/989770/Biker_Garage_Mechanic_Simulator

Biker Garage wydaliśmy na PC dnia 29.11.2019. Od tego czasu gra zebrała 328 w większości pozytywnych

recenzji na serwisie Steam. Gra zwróciła się po 12 miesiącach. Przez cały ten czas aktualizowaliśmy grę dzięki

czemu mamy zbudowaną zaangażowaną grupę fanów.

Gra w sierpniu/wrześniu 2021 pojawi się na konsolach PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Biker Garage: Mechanic Simulator pozwala Ci być najlepszym mechanikiem motocyklowym. Twoim głównym

celem jest bycie najlepszym mechanikiem, jakim potrafisz, z mnóstwem naprawdę zadowolonych klientów.

Rozpoczynasz swoją przygodę w małym domowym warsztacie, który będziesz musiał rozbudować, aby stać się

najlepszym warsztatem motocyklowym na świecie. Testuj swoje motocykle na torze, sprawdzaj ich jakość

napraw i poprawiaj osiągi dzięki precyzyjnemu tuningowi.

Nie tylko dostosowujesz motocykle na życzenie klientów, ale możesz także stworzyć swój własny wymarzony

motocykl. Znajdź motocykl na złomowisku lub kup go w sklepie, a następnie zmień go nie do poznania.

Wykorzystaj setki różnych części, zaczynając od opon, a kończąc na tłumiku.
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Be the Ruler: Britannia

Platformy: PC, SteamDeck, Playstation 4&5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Zobacz na Steam:

https://store.steampowered.com/app/990970/Be_the_Ruler_Britannia/

Chcemy stworzyć grę, w której pozwolimy graczowi na maksymalną immersję i poczucie bycia królem.

Osadzamy gracza w żyjącym świecie, w którym jego decyzje mają bezpośrednio konsekwencje oraz wpływają

na inne wydarzenia wokół niego. W naszym przypadku żyjący świat to nie tylko slogan - NPCe mają swoje cele,

pragnienia, mogą zawierać małżeństwa oraz mieć swoich dziedziców.

Gracz będzie musiał budować swoją pozycję oraz szacunek wśród wasali (nic w tych czasach nie było pewne -

nawet prawa do korony), administrować królestwem, budować relację z podwładnymi, rodziną, sojusznikami oraz

Kościołem. Kierować armiami w bitwie przeciwko Wikingom oraz zbuntowanym wasalom, spłodzić dziedzica by

zdobyć prestiż wśród możnych i udowodnić, że zasługuje na tytuł Bretwaldy.

Chcemy dać graczom poziom immersji z sesji tabletops RPGs - w interaktywnych, bogatych historiach i ważnych

decyzjach codziennych jak i moralnych. Gracz będzie miał ograniczoną ilość decyzji do podjęcia w ciągu dnia i

będzie musiał ważyć czym może się zająć, a co powinno zaczekać.

Gracz przeniesie się do XI-wiecznej Anglii. Był to burzliwy okres, w którym po inwazji Wikingów zwanej Wielką

Armią Niewiernych, powstało wikińskie państwo Danelagh. Gracz jako świeżo upieczony król Alfred, będzie

musiał rozpocząć nierówną walkę o odzyskanie Anglii z rąk wikingów. W trakcie rozgrywki gracz odwiedzi

posiadłości królewskie takie jak Winchester czy Chippenham, forty swoich wasali, pola bitew czy zdobyczne

terytoria.

Celem gracza jest zostanie Bretwaldą, czyli władcą wszystkich Angielskich królestw, bycie najwyższym królem.

By to osiągnąć, musi najpierw pokonać Wikingów, oraz utrzymać władzę w królestwie.

W trakcie dążenia do celu gracz odkryje, jakie są ograniczenia władzy królewskiej. Jaka jest odpowiedzialność

za poniesione decyzje i czy ich konsekwencje są warte wojny. Chcemy także odczarować wikingów który
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dominuje w popkulturze. Z bezmyślnych barbarzyńców na ludzi którzy dokonali inwazji ze względu na słabe

warunki życia w ówczesnej Skandynawii i chcieli osiedlać się na ziemiach Angielskich.

Graczowi chcemy zaoferować coś, co jest często używane jako wyświechtany frazes, jednak w Be the Ruler

faktycznie funkcjonuje - czyli reagowanie świata na decyzje gracza. Dzięki autorskiemu silnikowi do obsługi

historii i wydarzeń, jedna decyzja może mieć wpływ na szereg historii dziejących się wokół gracza, na jego

relacje z NPCami, a w konsekwencji na to, jak będzie wyglądała rozgrywka.

To jakie będą decyzje gracza, będzie wpływać na to jakie królestwo gracz będzie prowadził. To od gracza zależy,

czy będzie starał się być honorowy i wprowadzać sprawiedliwe prawa, czy wykorzysta zawieruchę wojenną i

stanie się tyranem.

Do Be the Ruler zdecydowaliśmy się użyć unikalnego stylu graficznego - wszystko w grze wygląda jak rzeźbione,

pomalowane figurki i elementy z drewna. W połączeniu z użyciem realistycznego światła i animacji ciała oraz ust

powoduje, że obok naszej gry nie można przejść obojętnie. Inspirowaliśmy się rzeźbionymi, stylizowanymi

figurkami z szachów.

W świecie w którym przyjdzie graczowi grać, czyha na niego masa niebezpieczeństw - od wikingów, przez wasali

którzy najchętniej chcieliby sami usiąść na tronie, po zwykłe trudy wczesnośredniowiecznego życia. Połączyliśmy

to z konsekwencjami i ograniczeniami w ilości podejmowanych decyzji. Dzięki czemu uzyskaliśmy unikalny efekt

survivala narracyjnego, w którym pierwszym cel gracza jest prosty - przeżyć.
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Let’s Go Nuts 2 (Raccoons Studio)

Platformy: PC, SteamDeck, Playstation 4&5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Obejrzyj trailer na YT:

Let's Go Nut's! 2 - Playable Demo - Gameplay Trailer

Zagraj w darmowe demo na Steam:

https://store.steampowered.com/app/1641770/Lets_Go_Nuts_2

Let's Go Nuts! 2 kontynuuje przygody wiewiórki z pierwszej gry. Nasz główny bohater po pokonaniu kosmitów

odpoczywa na łonie natury. Łowienie ryb, szum wody, pełen relaks. Niestety, w pewnym momencie pojawia się

bardzo zły niedźwiedź. Kradnie on wszystkie orzechy zgromadzone w słoiku i ucieka. Na szczęście niedźwiedź

gubi orzechy po drodze i możesz je zebrać. Postaraj się dogonić niedźwiedzia i rozprawić się z nim raz na

zawsze.

Cztery różne światy gry.

● Mnóstwo ciekawych poziomów do przejścia.

● Przeciwnicy - sojusznicy niedźwiedzia, z których każdy posiada inne umiejętności.

● Różne przeszkody w zależności od świata.

● Możliwość ścigania się na poziomie z innym graczem.
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Shipwreck Escape (Raccoons Studio)

Obejrzyj trailer na YouTube:

Shipwreck Escape - Game Trailer - Full release on Steam

Zagraj w darmowe demo na Steam:

https://store.steampowered.com/app/1638450/Shipwreck_Escape/

Shipwreck Escape to wciągająca gra 2,5D z elementami logicznymi. Katastrofa nastąpiła, gdy statek

wycieczkowy płynął z Aten do Dubaju. Główny bohater jest krupierem w okrętowym kasynie i utknął w tym

tonącym piekle.

Rozwiąż zagadki, uratuj innych pasażerów, kontroluj dwie postacie, aby przejść przez wszystkie

poziomów aż do wyzwolenia i poznaj przyczynę katastrofy.

Cechy gry:

● Atmosfera tonącego statku i paniki dookoła;

● Kontrola dwóch postaci, które muszą pomóc sobie nawzajem, aby uciec;

● Znajdź drogę przez wszystkie przeszkody: ogień, para, zagrożenia elektryczne, i więcej;

● Gra trzyma w napięciu. Pędząca woda jest zawsze o krok z tyłu;

● Rozwiąż zagadki na swojej drodze do wyzwolenia;

● Ponad 20 ręcznie wykonanych poziomów o rosnącym stopniu trudności (kabiny, strefa silnika, kasyno,

park, restauracje i inne)
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Mobile Garage

Obejrzyj Mobile Garage - materiał koncepcyjny na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=FKkft6tonzw

Mobile Garage to produkcja która narodziła się z inicjatywy TOP 10 wydawcy mobilnego w Europie - My.Games.

Wspólnie z potencjalnym wydawcą przygotowaliśmy koncepcję gry, która teraz czeka na testy zainteresowania

po stronie wydawcy. Jeśli wypadną one pozytywnie, to będziemy mogli podpisać umowę wydawniczą. Z

perspektywy Spółki, stworzenie spin-offu mobilnego z uznanym wydawcą jest bardzo dobrą decyzją, przez to, że

będziemy mieć o wiele mniej pracy korzystając z gotowych modeli samochodów, motocykli oraz części z wersji

PC.

Mobile Garage to produkcja która jest inspirowana grami midcore takimi jak Repair My Car i CSR2.

Łączyć ma najlepsze cechy tych gier - przyjemną symulacje bycia mechanikiem na ekranie smartfona z

uproszczonym ściganiem się.

Według wydawcy, projekt ten ma szansę być “one-billion dollar project”.
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Ant Farm (Raccoons Studio)

Ant Farm to powstająca produkcja typu hypercasual, która będzie dystrybuowana na urządzeniach mobilnych

przez doświadczonego wydawcę, WannaPlay.

To jest hyper-casual gra strategiczna o mrówkach. Mrówki podróżują między mrowiskami, czyniąc swoje własne

mrowiska silniejszymi i podbijając mrowiska wroga. Gracz wchodzi w interakcję z grą poprzez tworzenie

połączeń między mrowiskami, aby kontrolować ścieżki swoich mrówek. Na każdym poziomie znajdują się 2 lub

więcej drużyn, z których jedna jest kontrolowana przez gracza. Celem każdej drużyny jest kontrola nad każdym

mrowiskiem na mapie.

Będzie to gra typu F2P, z mikropłatnościami oraz reklamami.

Spellarena - Mapy i dodatki

W ramach spółki zależnej Spellarena sprzedajemy mapy oraz dodatki skierowane do graczy grających w

VTT(Virtual Table Top) RPG, głównie w najpopularniejszy system do gry Dungeons & Dragons.. Sprzedaż

prowadzona jest w modelu abonamentowym na platformie Patreon i przynosi średnio 15 tys. zł miesięcznie

przychodu.

Zobacz nasze mapy na platformie Patreon:

https://www.patreon.com/spellarena
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Potencjalne nowe projekty

Biker Garage 2

Pierwsza część gry spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy, w związku z tym spółka planuje w niedalekiej

przyszłości rozpocząć pracę nad drugą częścią gry. Główną inspiracją jest My Summer Car, który jest

jednocześnie symulatorem mechanika, umożliwia jazdę pojazdami, ale jest także symulatorem życia.

Gra będzie rozbudowanym symulatorem, w którym gracz np będzie musiał zarobić na czynsz za swoje

mieszkanie i mały garaż motocyklowy. Będzie musiał odpowiednio dobierać części oraz uczyć się jak je

naprawiać, ponieważ będzie miał możliwość złożenia motocykla nieprawidłowo, czym zirytuje swojego klienta.

Będzie musiał także prowadzić swoje social media w celu promocji swojego biznesu, na co też będzie musiał

wydawać pieniądze.

Gra tworzona będzie na bazie powstającego Underground Garage, czyli w jakości AA, z ciekawą, realistyczną

grafiką oraz dopracowanym modelem jazdy.

Pod kątem pozycjonowania na rynku, planujemy by Biker Garage 2 wpisał się w trend nowoczesnych,

dopracowanych symulatorów, które oferują ciekawą rozgrywkę i doświadczenie. Przykładem serii tego typu gier

jest seria Dynasty od Toplitz Productions.

Who Kidnapped Lisa?

Projekt planowany przy współpracy z jednym z najpopularniejszych pisarzy kryminałów w Polsce.

Projekt planowany jest jako interaktywna opowieść z 3D z dużą swobodą gracza w eksplorowaniu lokacji.

Nawiązujemy tutaj rozgrywką do bestsellerowych produkcji Telltale Games

W produkcji gracz wcieli się w tytułową Lisę, która została porwana, i jest przetrzymywana w domu na odludziu.

Gracz będzie musiał dowiedzieć się dlaczego został porwany i przekonać kobietę oraz jej syna do wypuszczenia

jej, lub spróbować uciec. Gracz będzie miał do dyspozycji szeroki wachlarz opcji perswazyjnych, dialogowych.

Będzie mógł także manipulować przedmiotami by spróbować uciec, np rozbić lustro i zaatakować napastników

kawałkami szkła, albo spróbować zabarykadować porywaczy w jednym z pokojów w domu.

Głównym celem gracza będzie ucieczka z domu i uwolnienie się od porywaczy. Drugim celem będzie

dowiedzenie się jaka zagadka kryje się za porwaniem. Tutaj dzięki współpracy z uznanym pisarzem zamierzamy

zaszokować graczy i spowodować, że moment w którym poznają całą fabułę, będzie zapamiętany przez nich do

końca życia.
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Hybrydowa gra planszowa (Spellarena)

W związku z sukcesem kampanii Kickstarterowej pierwszego projektu spółki (Never Ending Dungeon) planujemy

stworzyć kolejny projekt który będzie finansowany modelem wsparcia społecznościowego.

Produkt będzie bazował na technologii tworzonej w ramach Never Ending Dungeon i pozwoli na granie w grę

planszową z companion app, co pozwoli wspierać obliczenia w trakcie gry oraz rozwijać jej możliwości poprzez

augmented reality. Przykładem produktu który osiągnął duży sukces poprzez użycie rzeczywistości rozszerzonej

w grach planszowych jest seria Chronicles of Crime, która zebrała ponad 1 mln USD na Kickstarterze, a jest

także sprzedawana w dystrybucji retailowej.

Nasz produkt z kolei będzie połączeniem użycia rzeczywistości rozszerzonej, silnika do tworzenia świata gry

oraz rozgrywki inspirowanej światowym bestsellerem Frosthaven, który zebrał ponad 12 mln USD na

Kickstarterze.

Gra będzie nazywała do tego, co najlepiej znają klienci Spellareny z Patreona i Kickstartera, czyli klimaty

high-fantasy i Dungeons & Dragons.

Nowa gra symulacyjna

Spółka planuje także stworzenie nowej gry symulacyjnej z dużym zagranicznym wydawcą. Obecnie trwa analiza

pomysłu i dokumentów przedstawionych przez BBG, a planowany start produkcji (jeśli wydawca zaakceptuje

projekt) jest na wrzesień/październik 2021. Cały proces koncepcyjny jest pod NDA.
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Plan wydawniczy

Nazwa gry Termin (EA) Termin (PC)
Termin

(konsole)

Termin

mobile
Wydawca Aktualny etap

Underground

Garage
Połowa 2022 Koniec 2022 Koniec 2022 N/D

Gra zaprezentowana

wydawcom, obecnie trwają

rozmowy z 8 dużymi

podmiotami, planowana

finalizacja umowy -

wrzesień

Trwają otwarte

testy wersji alpha.

Mamy bardzo

pozytywny

feedback od

graczy.

Never Ending

Dungeon
N/D

Wrzesień

2022
N/D

Planujemy rozmowy z

Asmodee Digital po

skończeniu kampanii

Kickstarterowej

Trwa kampania

Kickstarter -

wystartowała z

sukcesem

Biker Garage:

Mechanic

Simulator

N/D Wydane
Sierpień/Wrz

esień 2021
N/D Konsole: Pineapple Works

Gra trafiła do

certyfikacji

Let's Go Nuts 2 N/D
Sierpień/Wrz

esień 2021

Do ustalenia

z wydawcą
N/D

Gra przygotowywana do

prezentacji wydawcom

Wersja PC na

ukończeniu,

dostępne

darmowe demo

Shipwreck

Escape
N/D Wydane

Do ustalenia

z wydawcą
N/D

Gra przygotowywana do

prezentacji wydawcom

Wersja PC i

Nintendo switch

skończona,

dostępne

darmowe demo

Mobile Garage N/D N/D N/D TBA
My.Games - umowa

jeszcze nie podpisana

Przygotowany

prototyp, trwają

rozmowy z

potencjalnym

wydawcą.

Ant Farm N/D N/D N/D TBA WannaPlay

Przygotowujemy

w pełni grywalną

wersje z 10

levelami do

testów

Be the Ruler:

Britannia
Marzec 2022

Wrzesień

2022
Koniec 2022 N/D

Gra wstępnie

zaprezentowana

wydawcom, wzbudziła

duże zainteresowanie.

Dalsze rozmowy po

przygotowaniu vertical

slice

Vertical slice

planowany na

koniec sierpnia

2022
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Strategia grupy

Strategia grupy opiera się na trzech filarach - produkcji gier AA z wydawcami, produkcji gier średnio

budżetowych na konsole Nintendo Switch oraz platformy mobilne, oraz tworzeniu produktów hybrydowych na

rynek tabletop games (gier fabularnych i przygodowych).

Główną celem strategicznym jest stworzenie grupy firm oferujących szeroki wachlarz produktów z segmentu

entertainment opartych na silnych franczyzach oraz kooperacji pomiędzy firmami (np. do tworzenia dungeonów

w NED wykorzystywana jest technologia stworzona w ramach Be the Ruler) w celu maksymalnej monetyzacji IP

oraz technologii.

Produkcja gier AA

W głównej spółce planujemy tworzyć gry o jakości AA, z budżetami produkcyjnymi na poziomie 1-2 mln euro.

Produkcje tego typu muszą być tworzone i finansowane przez wydawców. Spółka nawiązała relacje z podmiotem

wyspecjalizowanym w pozyskiwaniu finansowania w ten sposób i jest w trakcie rozmów wydawniczych do dwóch

produktów - Underground Garage oraz nowej gry symulacyjnej. Po uruchomieniu vertical slice do Be the Ruler:

Britannia spółka będzie pozyskiwać także kapitał na ten projekt.

Produkcje typu AA są skierowane głównie do doświadczonych graczy, którzy kupują duże ilości gier, oraz są

wymagający pod kątem jakości oraz innowacji w rozgrywce.

Proces produkcji gry AA zaczyna się od stworzenia vertical slice którego trzeba zaprezentować zarówno

potencjalnym graczom, jak i wydawcom. Budżet potrzebny na produkcję prototypu do gry AA oraz wstępny

marketing szacujemy na 350 tys. zł.

Tworzenie gier AA ma na celu stabilne przychody z produkcji oraz szanse na wysokie wyniki sprzedażowe przy

współpracy z dużymi wydawcami. Sektor gier AA celują w sprzedaż powyżej 1 mln sztuk.

Jest to równocześnie sektor gier najszybciej rosnący na rynku, wypierający tańsze i niskobudżetowe produkcje.

Gier jest coraz więcej na rynku, a czas graczy który poświęcają na granie jest ograniczony, w związku z czym

lepsze, bardziej dopracowane produkcje wypierają z rynku te mniej dopracowane. Przy czym ceny gier AA nie

różnią się znacząco od gier niskobudżetowych, więc gracze wolą wydać więcej pieniędzy, ale mieć zapewnione

kilkadziesiąt godzin dobrej rozrywki.

Mniejsze produkcje na konsole Nintendo oraz gry mobilne (Raccoons Studio)

Produkcje nisko i średnio budżetowe powstają w spółce zależnej Raccoons Studio. Ich budżety wynoszą od 100

do 300 tys. zł i skierowane są do graczy typu casual oraz midcore, czyli do osób które nie są wymagającymi

graczami, i oczekują spokojnej, relaksującej rozgrywki w przerwie od codzienności. Gry będą powstawały przy

udziale wydawców, często w modelu produkcji pierwszej wersji do testów zainteresowania, i w przypadku

wzbudzenia zainteresowania, wydawane na rynku. Spółka planuje wypuszczać od kilku do kilkunastu produkcji

rocznie.
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Hybrydowe gry tabletop (Spellarena)

Spellarena jako spółka zaczęła od tworzenia dodatków do cyfrowej rozgrywki tabletop w systemie Dungeons and

Dragons. Obecnie realizuje projekt Never Ending Dungeon, narzędzia wspierającego rozgrywkę w fabularne gry

RPG poprzez połączenie digitalu (aplikacji na komputery osobiste) oraz elementów fizycznych (wysokiej jakości

drukowane elementy map). Produkt jako całość łączy użycie elementów cyfrowych i fizycznych.

Jest to dominujący trend w najbardziej rozwijającym się segmencie gamingu jakim są gry tabletop - zarówno

fabularne jak i hybrydowe. Produkty zbierają rekordowe kwoty zbiórek na Kickstarterze, a później trafiają

dodatkowo do dystrybucji retailowej.

Spellarena będzie realizować zarówno narzędzia takie jak Never Ending Dungeon, jak i oddzielne gry, gotowe do

zabawy po wyjęciu z pudełka i instalacji aplikacji. Planujemy 1-2 kampanię w roku, a później dystrybucje w

formie abonamentowej do narzędzi i dodatków, oraz sprzedaż retailową pokickstarterową dla gier.

Spółka obecnie ma doświadczenie w sprzedaży w obu modelach - dystrybuuje na Patreonie mapy i dodatki do

Dungeons and Dragons oraz prowadzi z sukcesami pierwszą zbiórkę na Kickstarterze

Struktura akcjonariatu

W spółce jest niski free float wynoszący 23,65%. Reszta akcji jest w posiadaniu trzech dużych akcjonariuszy.

Duzi akcjonariusze mają lockup na swoich akcjach.
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Wybrane dane finansowe

BeardedBrothers.Games S.A.

Rok 2019

● Przychód: 917 701 zł

● Zysk (strata): (139 319 zł)

Rok 2020

● Przychód: 1 148 969 zł

● Zysk(strata): 348 678 zł

Giełda

Zarówno główna spółka, jak i spółki zależne przygotowywane są do wejścia na giełdę. Do końca tego kwartału

powinien na New Connect trafić dokument informacyjny oraz aplikacja do wejścia na giełdę od

BeardedBrothers.Games S.A.

Raccoons Studio rozpoczęło proces przekształcenia w spółkę akcyjną i w tym roku złoży dokumenty na giełdę.

Spellarena rozpocznie przekształcenie w spółkę akcyjną po zakończeniu Kickstartera. Planowane złożenie

dokumentów na giełdę jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Plan wprowadzenia wszystkich spółek wynika z potrzeby zapewnienia możliwości wyjścia z inwestycji

inwestorom oraz z możliwości dodatkowego dokapitalizowania spółki głównej poprzez sprzedaż akcji w spółkach

zależnych.

R&D

Spółka rozwija własne technologie, które implementuje do silnika gier Unity w celu wspierania produkcji,

dodawania nowych możliwości do gier oraz zwiększania jakości.

Obecnie w spółce rozwijane są dwie technologie:

- Ruler Engine, który służy do proceduralnego generowania świata gry pod kątem background stories dla

postaci niezależnych, budowania zdarzeń w świecie przedstawionym, zarządzania relacjami pomiędzy

NPCami a postacią gracza. Cała technologia pozwala na tworzenie rozgrywek o wysokiej regrywalności

oraz pozwala w znaczący sposób wydłużyć czas rozgrywki bez generowania dodatkowych kosztów.

- Flow Analyze Machine pozwala na analizę rozgrywek graczy poprzez zapis rozgrywek w formie

alfanumerycznych streamów. Rozgrywki są analizowane za pomocą autorskich algorytmów data

clustering. Wybierane są najbardziej reprezentatywne ścieżki pozwalające na sprawdzenie jak gracze

grają. Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie ścieżek w formie materiału wideo w silniku gry i analizę

w jaki sposób gracze korzystają z produktu.
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Spółka zamierza rozwijać te narzędzia, jak i tworzyć nowe narzędzia do generowania zawartości gier oraz

analizy z użyciem machine learning oraz AI.
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