PLATFORMY LOJALNOŚCIOWE, MOTYWACYJNE
I GRYWALIZACYJNE DLA BIZNESU

GRYWALIZACJA
NIEJEDNO MA IMIĘ
Kiedy poruszamy temat „grywalizacji”, okazuje się, że każdy z nas wyobraża ją sobie inaczej.
Nic w tym dziwnego. To bardzo szerokie pojęcie obejmujące różne zjawiska.
Zakładamy, że sporo wiesz już o grywalizacji, ale na wszelki wypadek przypominamy,
że to – najogólniej mówiąc – wykorzystanie mechanizmów gry poza grą.
Na dobrą sprawę, nauczyciel, który zadaje uczniom zagadkę, w jakimś
sensie „grywalizuje“ prowadzoną przez siebie lekcję.
Wykorzystanie rankingów do motywowania pracowników to też już grywalizacja,
tyle że w podstawowej, uproszczonej postaci.

My natomiast chcielibyśmy Cię zainteresować grywalizacją
w bardzo zaawansowanej wersji. Spróbujemy Cię przekonać,
że rewelacyjne efekty przynoszą próby zintegrowania
zadań biznesowych z klasyczną grą komputerową.
Skąd biorą się takie dobre rezultaty?

WIĘCEJ GRY
W GRYWALIZACJI
Kluczowe dla grywalizacji są emocje, których dostarcza,
a nie punkty, levele i rankingi, służące jedynie jako środek do celu.

WIEDZA
POCZUCIE SENSU
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY
MISTRZOSTWO
SATYSFAKCJA
WOLNOŚĆ WYBORU
ZABAWA

ODZNAKI
PUNKTY
POZIOMY
KARY
TABELE
ZADANIA

Właśnie dlatego nasze platformy grywalizacyjne
mają bardzo zaawansowaną część grywalną.
W praktyce są to gry o zbliżonym poziomie mechaniki
do profesjonalnych formatów gier online’owych.

81%
Wśród innych, wysoko notowanych firm,
ale spoza pierwszej setki, współczynnik wynosił już

62%

pracowników z listy
„100 Best Companies to Work For”
magazynu FORTUNE przyznało,
że pracuje w środowisku
„z elementami zabawy”
(w oryginale „fun” enviroment).

ŚWIAT GRY
I ZADANIA
BIZNESOWE
Na pewno znasz, albo przynajmniej obiły Ci się o uszy nazwy gier takich jak Sim City, Settlers,
Big Farm, Clash of Kings, Grepolis czy Age of Empires. Każda z nich odwołuje się w mniejszym lub
większym stopniu do któregoś z klasycznych formatów czyli budowy miasta, osadnictwa, zarządzania
farmą czy prowadzenia wojny.Przed najpopularniejszą z nich - League of Legends codziennie zasiada
27 milionów graczy. Wielu z nich wydaje prawdziwe pieniądze, żeby szybciej robić postępy w grze.
Średnia wartość rocznych wydatków wśród płacących za Game of War wynosi 550 USD.
Jak już wkręcisz się w grę, zrobisz wiele, żeby... no właśnie! Wygrać?
Niekoniecznie, zwykle po prostu, żeby czerpać jak największą satysfakcję z postępów w grze.
Myślisz, że możesz choć trochę bardziej zmobilizować się w pracy, żeby dzięki temu lepiej grać?
Jeśli nie jesteś wyjątkiem, to tak!

MÓZG
NA DOPINGU

Dlaczego gry wciągają nas tak mocno? To proste.

Gry odwołują się do naszych pierwotnych potrzeb samostanowienia, akceptacji i zdobywania.
Pobudzają umieszczony w mózgu ośrodek nagrody, który steruje motywacją i zachowaniami.
Jeśli mózg odbiera wystarczająco dużo przyjemnych bodźców wchodzimy w tzw. stan flow.
Skupiamy się wtedy całkowicie na konkretnym zadaniu, dla samej przyjemności, która z niego płynie.
Jeśli zdarzyło Ci się kiedykolwiek spojrzeć na zegarek podczas grania i zdziwić się,
jak dużo czasu minęło, doskonale wiesz, o czym mówimy.

„

Nasze mózgi przystosowują się
do poszukiwania
nagród (wzmocnień),
dzięki którym czujemy się
akceptowani, atrakcyjni, ważni
i zintegrowani społecznie
Nir Eyal, Ryan Hoover
„Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie”

CZY GRYWALIZACJA
JEST DOBRYM
POMYSŁEM DLA MNIE?
Grywalizacja nie rozwiąże w magiczny sposób wszystkich Twoich problemów.
Jeśli pracownicy nie podejmują pożądanych czynności, dlatego że zwyczajnie
nie potrafią czegoś zrobić, należy pomyśleć raczej nad podniesieniem
ich kwalifikacji. Jeśli brakuje im czasu, pewnie lepsze efekty przyniesie
przeorganizowanie dnia pracylub powiększenie zespołu. Ale jeśli problem tkwi
w motywacji, grywalizacja jest prawdopodobnie
najlepszym narzędziem, po jakie możesz sięgnąć. Dlaczego?

Wg badań przeprowadzonych przez Badgeville,
amerykańską platformę grywalizacyjną
oraz firmę Make Their Day,
zajmującą się motywacją pracowników

90%

uznało elementy zabawy w pracy
za bardzo motywujące

76%
71%

pracowników podało możliwość rozwoju
jako jeden z głównych powodów pozostania w firmie
pracowników przyznało, że najbardziej wartościowe
uznanie za pracę, jakie otrzymali, miało charakter pozafinansowy

JAK WYGLĄDA MOTYWACJA
NA NASZYCH PLATFORMACH
GRYWALIZACYJNYCH?
ELEMENTY ZABAWY
- zaawansowana część grywalna
- przenikanie się świata gry i rzeczywistego
- konkursy i fabularne zwroty akcji
- interakcje z graczami

MOZLIWOŚĆ ROZWOJU
- kilkadziesiąt poziomów rozwoju miasta
- wolny wybór strategii rozwoju
- quizy wiedzowe
- mierzalne postępy pracy

UZNANIA
- natychmiastowe informacje zwrotne dla pracowników
- nagrody rzeczowe i wirtualne

ALTERNATYWA
DLA PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH I...
Właśnie dlatego każda nasza platforma grywalizacyjna tak dobrze sprawdza się
jako narzędzie motywacyjne dla sił sprzedaży oraz zewnętrznych dystrybutorów.
Najlepiej myśleć o nim jak o alternatywie dla konkursu, kampanii promocyjnej B2B,
ewolucji programu lojalnościowego czy systemu premiowego.
Nasze doświadczenia pokazują, że udział w grze poprawia zaangażowanie w pracy,
wpływa na skuteczność, buduje atmosferę współdziałania, daje dużo dobrych emocji.
Ponadto, jeśli tylko liczba adresatów projektu grywalizacyjnego osiąga 300 - 500,
wyjątkowo korzystnie wypadają koszty projektu na jednego uczestnika.
No i dziś wciąż jeszcze można liczyć na efekt pierwszeństwa.

IM WIĘKSZA SPRZEDAŻ,
TYM WIĘCEJ CEGIEŁ
Na naszych platformach grywalizcyjnych, gracze zajmują się odbudową ub rozwojem
wirtualnego świata. Może to być np. miasto, farma, wyspa poszukiwaczy skarbów
lub każdy inny format. Kreacja uzależniona jest od fabuły. Osoby, które w swojej pracy
najlepiej realizują targety sprzedażowe, otrzymują najwięcej wirtualnych cegieł.
Im więcej cegieł, tym większe możliwości w grze. Jedynie dzięki nim można rozbudowywać
świat i wchodzić na kolejne poziomy. Korelacja pomiędzy stopniem zaangażowania
a realizacją targetów jest ewidentna.
Targety sprzedażowe to nic innego jak wyznaczone KPI, z których część jest
obowiązkowa do zrealizowania,a część wybieralna z szerszej listy. Poza tym
wykorzystujemy także takie mechanizmy jak miesięczne rankingi zadań sprzedażowych
czy ligę sprzedaży, czyli syntetyczny wskaźnik oceniający oddziały lub regiony.

CZĘŚĆ GRYWALNA
NA POZIOMIE
PROFESJONALNYCH
GIER ONLINE
Możliwości rozbudowy wirtualnego świata na naszych platorfmach są równie duże
jak w profesjonalnych grach online. Budując wirtualny świat trzeba dbać o jego równomierny rozwój
pod względem różnych paramterów np. populacji, zadowolenia mieszkańców, zaopatrzenia,
dostępności do pracy, rozrywki i ochrony zdrowia. Poszczególne budynki wpływają na różne parametry,
nie ma jednej najlepszej drogi rozwoju. Gry projektowane są na kilkadziesięt poziomów,
a gracze, w zalezności od wielkości projektu mogą mieć do dyspozycji nawet kilkaset różnych budynków.
Sama rozbudowa to nie wszystko. W trakcie projektu stawiamy graczom kolejne
wyzywania oraz rozszerzamy funkcjoanlności dopasowane do wymyślonej fabuły.
Przykładowo: gracze, którzy zajmowali się rozwojem farmy musieli dostarczyć żywność
piłkarzom reprezentacji, przebywającym na zgrupwaniu w ich wirtualnym świecie.

ELEMENTY
ZASKOCZENIA
Bardzo często sięgamy po efekt zaskoczenia, aby zwiększać zaangażowanie graczy.
Przygotowujemy fabularne zwroty akcji, konkursy i sprytnie łączymy świat wirtualny z rzeczywistym.
Wyobraź sobie emocje gracza, który dostaje od kuriera butelki napoju ze swojego świeżo „wybudowanego”,
wirtualnego baru. Mało? To jak musi się czuć, gdy po zwycięstwie na wirtualnym torze, wygrywa
wyjazd na prawdziwe Grand Prix Formuły 1? To tylko niektóre z naszych zrealizowanych pomysłów.
My również byliśmy zaskakiwani przez graczy. Niektórzy nastawiali budziki na środek nocy,
żeby jak najszybciej podjąć kolejne akcje na platformie, dzwonili do przedstawicieli handlowych
z moralnymi rozterkami na temat bohaterów, a jedna osoba ułożyła nawet wiersz pochwalny
o wykreowanym przez nas świecie gry.

SPEKTAKULARNE
EFEKTY

POZIOM
OCZEKIWANY

POZIOM
CHALLANGE

POZIOM
REALIZACJI

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO GRY:
65%

Chcielibyśmy pokazać Ci rezultaty, które
osiągnęliśmy projektując platformę grywalizacyjną
pod specyfikę jednego z naszych klientów.

80%

97%

W tym przypadku 97 procent
to ponad 1100 pracowników.

AKTYWNOŚĆ W GRZE
Wciągnięcie pracowników do gry to dopiero początek.
Sztuką jest utrzymanie ich uwagi i zaangażowania przez cały projekt.
Zobacz jak nam poszło!
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94%
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Główny KPI w ciągu roku
przekroczony o
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WIRTUALNE KORZYŚCI
CZY REALNE NAGRODY?
Za realizację zadań biznesowych oprócz cegieł uczestnicy otrzymywali również złote
talary, które można było wymienić na realne nagrody dostępne w standardowym
katalogu. Wartości były symboliczne - 4-5 zł za realizację jednego zadania.
Więcej można było dostać za rankingi ligowe, ligę sprzedaży oraz zadania konkursowe.

NA CO GRACZE
PRZEZNACZALI
ZDOBYTE PIENIĄDZE?

8%

budżetu zostało wydanych
na nagrody wirtualne (cegły, szybkie budowanie)

38%

uczestników wydało talary na nagrody wirtualne
- najbardziej aktywni wydali ponad 400 zł na grę

DEDYKOWANE
PLATFORMY
NA BRANŻOWĄ
WYŁĄCZNOŚĆ
Opracowane przez nas aplikacje i modułowe rozwiązania są jedynie punktami wyjścia,
które znacznie przyspieszają uruchomienie nowej platfromy grywalizacyjnej.
Każdy platforma powstaje w oparciu o analizę biznesowej sytuacji klienta
i jest odpowiedzią na jego rzeczywiste potrzeby.
Dopisujemy nowe funkcjonalności oraz przygotowujemy na wyłączność projektu
elementy takie jak kreacja, branding, wygląd interfejsu, fabuła, świat gry itp.

23 LATA NA RYNKU
Od wielu lat naszym biznesowym „core“ są programy lojalnościowe i motywacyjne.
Specjalizujemy się w metodach angażowania i wywierania wpływu na adresatów naszych działań.
Mechanizmy grywalizacyjne w jakimś stopniu od zawsze były obecne w naszych projektach.
Zaawansowne platformy grywalizacyjne to kolejny etap rozwoju i wzmocnienie tego,
co robiliśmy do tej pory. To bardziej rozbudowane i efektywne narzędzie do osiągania celu,
a nie wyizolowany produkt. Naturalne jest zatem dla nas nieustanne poszukiwanie
i wdrażane nowych elementów gry oraz funkcjonalności.

ZAGRAJ Z NAMI
Z powodzeniem stosujemy grywalizację w branży budowlanej, finansowej i telekomunikacyjnej.
Jesteśmy przekonani, że możemy zaadaptować naszą platformę grywalizacyjną także do specyfiki
Twojej firmy i powtórzyć dotychczasowe sukcesy. Narzędzia których użyjemy, poprawią motywację pracowników
sił sprzedaży i przełożą się na większą sprzedaż produktów.
Chcielibyśmy pokazać Ci jeszcze więcej. Daj znam znać, jeśli Cię zainteresowaliśmy.

grywalizacja@oskarwegner.pl

