GRYWALIZACJA 3.0
Idealne wsparcie dla zespołów pracujących zdalnie

#zostańwdomu #pracazdalna

Nasza platforma grywalizacyjna
to odpowiedź na pytanie
jak w zespole rozproszonym przez koronawirusa
- utrzymywać dobrą atmosferę, wzmacniać integrację i redukować socjalne deﬁcyty
- angażować wokół wspólnych celów i motywować do działania
- edukować, budować pożądane przeświadczenia, wzmacniać więzi z marką

Rozwijaj swoje miasto
lub szukaj skarbów,
wykorzystując wirtualne surowce

Czym jest platforma
GRWYALIZACYJNA 3.0?

Rozwiązuj quizy
i realizuj zadania
w realnym życiu

Podążaj za unikatową fabułą
(pisaną na zamówienie)

Angażującą rozrywką, prawdziwą grą komputerową
z edukacyjną i biznesową warstwą dla Twoich pracowników
lub klientów i innych interesariuszy.
Odbieraj wirtualne
nagrody i surowce

OPCJE DOSTOSOWANIA GRY
DO TWOJEGO BIZNESU:
• Dwa popularne formaty gry do wyboru
• Fabuła oparta na wartościach i specyﬁce Twojej ﬁrmy
• 8 odcinków komiksu, prowadzących fabułę
• 3 dedykowane budynki (np. twój sklep, siedziba, fabryka itd.)
• Twoje produkty w świecie gry
• Dedykowana nazwa gry i oprawa komunikacyjna (interfejs)

Poprowadź front wielkiej ekologicznej
zmiany. Przekształć zaniedbany
obszar miejski w nowoczesny standard
zrównoważonego rozwoju.
Stwórz pierwsze na świecie
samowystarczalne, ekologiczne miasto.

Format gry:

BUDOWA MIASTA

Format gry:
ŁOWCY
SKARBÓW

Wdrożenie platformy: 3-4 tygodnie.

Szukaj Zaginionych Skarbów,
rozsianych po morzach.
Odtwarzaj starożytne mapy,
łącz ze sobą wskazówki, rozbudowuj
swój sprzęt do nurkowania i odkryj pełną
kolekcję Zaginionych Skarbów.
Wdrożenie platformy: 7 tygodni

Zapytaj o demo lub poproś o szybką wycenę: grywalizacja@oskarwegner.pl

NASZE
OSTATNIE SUKCESY:
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• 87% poprawnych odpowiedzi i 77% udział
w quizach w projekcie B2B skupionym na edukacji
• Redukcja poziomu absencji o 6% w projekcie B2E
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• Podniesienie realizacji targetów sprzedażowych przez graczy
do poziomu 120% (ze 107% na starcie) w projekcie B2B
• Wzrost o 65% ponownych logowań
do aplikacji klienta w projekcie B2C
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Aktywni gracze
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Procent poprawnych odpowiedzi

Kontakt
grywalizacja@oskarwegner.pl +48 605 257 242 www.oskarwegner.pl

Te marki zaufały nam w ciągu 5 lat rozwijania naszej platformy:
Santander Consumer Bank / Rockwool / Unilever / Media Expert / Boehringer Ingelheim / Volt Casino / i wiele innych…

