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26 października po kilkakrotnym przek³adaniu terminu premiery na świa-
towe rynki ma trafiæ gra RPG „Wiedźmin”. Jej stworzenie poch³onê³o 
bud¿et, o którym polscy filmowcy mog¹ jedynie pomarzyæ. W opinii 
twórców „Wiedźmin” to hit. Mówi¹, ¿e teraz trzeba jedynie przekonaæ 
do tego kilka milionów potencjalnych graczy.
Ale zadanie nie jest ³atwe, zw³aszcza ¿e promocja prowadzona jest jed-
nocześnie w kraju i za granic¹. - Podstaw¹, jak w przypadku ka¿dej gry 
komputerowej, s¹ dzia³ania PR – t³umaczy £ukasz Mach, PR manager w 
firmie CD Projekt RED.
Po bli¿szej styczności z tematem okazuje siê, ¿e piar dla nowej gry kom-
puterowej zaczyna siê na d³ugo przed porz¹dkowaniem dla niej pó³ek 
w sklepach, a sam „Wiedźmin” jest intensywnie promowany od co naj-
mniej 2 lat.

Wiedźmin Szwejk
Centraln¹ postaci¹ wszelkich materia³ów marketingowych i piarowych 
jest tytu³owy wiedźmin. Wed³ug twórców gry to jej mocny punkt. Cha-
ryzmatyczny antyidol, jednocześnie szorstki i czu³y, z histori¹ pe³n¹ 
mrocznych tajemnic. - Geralt jest skazany na sukces – śmieje siê £ukasz 
Mach. W zamyśle wiedźmin Geralt ma byæ dla Polaków tym, czym dla 
Czechów jest wojak Szwejk. - Chcielibyśmy, ¿eby ka¿dy, kto pomyśli 
o grze „Wiedźmin” mia³ przed oczyma 
wizerunek Geralta – wyjaśnia Mach.
Gra jest tak¿e mocno osadzona w mito-
logii s³owiañskiej, wiêc postaæ ma byæ jed-
noznacznie kojarzona z Polsk¹ i jej kul-
tur¹. Rodzi siê pytanie, czy to na pewno 
dobry pomys³? Z drugiej strony skoro 
ludzie zachwycaj¹ siê grami osadzonymi w tradycji nordyckiej czy orien-
talnej, to czemu mieliby nie polubiæ tej wizji?

Interakcja w internecie
Najwa¿niejsz¹ rolê w promocji „Wiedźmina” odgrywa internet, gdy¿ 
spo³ecznośæ graczy jest w olbrzymiej wiêkszości doskonale zadomo-
wiona w sieci. Jak wskazuje wiêkszośæ badañ, ponad 80 proc. infor-
macji na temat gier czerpi¹ oni w³aśnie z tego źród³a.
Wypromowaæ grê maj¹ m.in. tradycyjne akcje reklamowe na najwiêk-
szych serwisach bran¿owych, takich jak IGN.com czy Gamespot.com, 
ale tak¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do budowania spo³eczności fanów gry. 
Podstawowym narzêdziem jest interaktywna strona www.thewitcher.
com , która pozwala graczom na du¿¹ interakcjê zarówno miêdzy 
sob¹, jak i z twórcami gry. Poza oficjaln¹ stron¹ stworzono równie¿ 

wiedźmiñski portal typu Wiki - wiki.thewit-
cher.com.
Interakcja pomiêdzy twórcami i graczami doty-
czy nie tylko sfery komunikowania o produk-
cie. Zorganizowano tak¿e konkurs na stworze-
nie postaci, która znajdzie siê w „Wiedźminie”. 
Organizatorzy nie chc¹ zdradzaæ, ile pojawi³o 
siê zg³oszeñ, ale mówi¹, ¿e du¿a ich czêśæ 
pochodzi³a z zagranicy.
Doceniaj¹c osoby szczególnie zaanga¿owane w 
¿ycie wiedźmiñskiej spo³eczności internetowej, 
zorganizowano dla nich pierwszy w Polsce 
„grywalny” pokaz. Twórcy nieoficjalnych ser-
wisów gry, moderatorzy forów internetowych 
i t³umacze zagranicznych artyku³ów o „Wiedź-
minie” jako pierwsi mogli przetestowaæ prawie 
finalny produkt. - Koñcowe poprawki wpro-
wadzone w grze wynika³y w³aśnie z ich relacji 
i ocen – wyjaśnia £ukasz Mach. 

Medialne hokus pokus
Poza standardow¹ wysy³k¹ komunikatów pra-
sowych w lutym tego roku w podwarszawskim 
„Klepisku”, który wystrojem przypomina loka-
cje stworzone na potrzeby „Wiedźmina” odby³ 
siê event dla najwa¿niejszych dziennikarzy bran-
¿owych z ca³ego świata. Wśród nich znaleźli siê 
przedstawiciele „Game Informel” (najwiêkszy w 
USA magazyn o grach), portalu IGN.com (naj-
wiêkszy serwis w bran¿y gier na świecie) oraz 
magazynów „PC Gamer” (Wielka Brytania) i 
„Gamestar” (Niemcy).
W Polsce poza mediami bran¿owymi twórcy 

gry nawi¹zuj¹ kontakty 
z mediami ogólnoin-
formacyjnymi. - Infor-
macj¹, która otwiera 
wiele drzwi jest ta o 
20-milionowym bud¿e-
cie – przyznaje Mach, 

zauwa¿aj¹c, ¿e ¿adna polska produkcja filmowa, 
a tym bardziej gra nie zbli¿y³a siê do takiego 
bud¿etu.
Wiedźmin jest tak¿e promowany na targach. W 
tym roku pod koniec sierpnia uczestnicy licz¹-
cych siê równie¿ na świecie targów „Games 
Convention” w Lipsku mogli nie tylko obejrzeæ 
trailer gry, ale równie¿ spróbowaæ swoich si³ w 
pierwszym starciu z „Wiedźminem”. Gra pre-
zentowana by³a na stoisku z firm¹ Atari, która 
jest jej wydawc¹ w USA i UE.
W procesie promocji nie brakuje tak¿e innych 
wielkich firm. Partnerem CD Projekt RED jest 
m.in. producent monitorów firma Iyama. Na 

Chrzest ognia
Wiedźmin Geralt, pogromca upiorów i 
strzyg, bohater s³awnej sagi Andrzeja 
Sapkowskiego, kilka lat temu trafi³ na 
ekrany. Teraz, dziêki wysi³kom polskiej 
firmy CD Projekt RED i 20 milionom 
z³otych, pojawi siê na monitorach 
komputerów.

Wiedźmin Geralt ma być 

dla Polaków tym, czym dla 

Czechów jest wojak Szwejk
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podstawie porozumienia „Wiedźmin” pokazy-
wany jest na targach i pokazach wy³¹cznie na 
monitorach tej firmy. W zamian za to gra jest 
promowana równie¿ w materia³ach reklamo-
wych Iyamy.
Ponadto du¿a premiera gry komputerowej na 
miarê „Wiedźmina” nie mo¿e siê obecnie obejśæ 
bez towarzysz¹cej jej premierze gry w wersji na 
komórki, dostêpnej na ca³ym świecie. Dobrze 
sprzedaj¹c¹ siê ciekawostk¹ jest tak¿e to, ¿e 
firma Samsung przygotowuje specjalny „wiedź-
mofon”, czyli telefon, którego design oparty jest 
na grafikach z gry.

Gdzie Sapkowski nie może…
W Polsce twórcy chc¹ przede wszystkim prze-
konaæ media i potencjalnych klientów, ¿e gra 
nie zmarnuje potencja³u „Wiedź-
mina”, jak to by³o w przypadku 
filmu. U nas, jak i np. w Rosji mog¹ 
w swoich dzia³aniach promocyjnych 
bazowaæ na fanach sagi Sapkow-
skiego. S¹ oni ¿¹dni informacji na 
temat produkcji i sami pomagaj¹ w 
promowaniu gry w internecie.
Zdecydowanie trudniejsza jest pro-
mocja gry „The Witcher” - pod 
takim tytu³em bêdzie ona wydana za gra-
nic¹ - w USA, Azji i UE. Nie dośæ, ¿e nie 
ma ona zaplecza w postaci popularności sagi 
o Wiedźminie, to jeszcze naznacza j¹ region 
pochodzenia - Europa Środkowo-Wschodnia. 
Poza wyj¹tkami, takimi jak „Painkiller” pol-
skiego zespo³u twórców People Can Fly nie 
jest to, niestety, w bran¿y światowej dobra 
rekomendacja.
Komunikacja za granic¹ skupia siê wiêc w bli-
sko 90 proc. na przedstawianiu cech gry – cie-
kawych rozwi¹zaniach zawartych w „Wiedźmi-
nie”. – Podkreślamy te¿, ¿e zarówno fabu³a, 
system walki, grafika, jak i bohater s¹ dopra-
cowane – opowiada Mach. Informacja, ¿e gra 
jest oparta na powieści ma jedynie uwiary-
godniæ z³o¿onośæ fabu³y i jej wielow¹tkowośæ, 
czyli te cechy, które dla fanów RPG s¹ szcze-
gólnie wa¿ne.
Ciekawa fabu³a jest magnesem, który graczy 
przyci¹ga najbardziej, dlatego w lipcu 2007 
roku w Wielkiej Brytanii ukaza³o siê pierw-
sze anglojêzyczne t³umaczenie tomu opowia-
dañ Sapkowskiego. Czas wydania ksi¹¿ki jest 
ściśle zwi¹zany ze zbli¿aj¹c¹ siê premier¹ gry, 
a samo t³umaczenie jest tak opracowane, by 
wszystkie nazwy w³asne pojawiaj¹ce siê w tek-
ście by³y zgodne z tymi w grze. Wydawcy licz¹ 
na to, ¿e gracze po przejściu „Wiedźmina” 
siêgn¹ po ksi¹¿kê. Twórcy gry, ¿e czytelnicy 
zechc¹ zapoznaæ siê z gr¹. 

… tam Bagińskiego pośle
Wa¿n¹ postaci¹ w promocji produkcji jest Tomasz Bagiñski, nominowany 
w 2003 roku do Oscara za krótkometra¿owy film animowany „Katedra”. 
Ten artysta malarz, animator i grafik komputerowy stworzy³ trailer do 
gry. - Udzia³ Tomka w projekcie ma dla nas charakter presti¿owy – przy-
znaje £ukasz Mach.
Trailer promocyjny zosta³ m.in. opublikowany na ³amach serwisu Game-
trailers.com, na którym umieszczane s¹ filmy promocyjne najwa¿niej-
szych gier. W dniu publikacji film zosta³ ści¹gniêty ponad 300 tys. razy. 
W kliku kolejnych tygodniach podwoi³ ten wynik. 

Ogień i woda
Firma CD Projekt RED w prowadzonych dzia³aniach promocyjnych nie 
korzysta z us³ug agencji PR. - Nikt nie zna lepiej od nas polskiego rynku 
gier – uwa¿a Mach. Wyjaśnia, ¿e promowanie gier to w naszym kraju 
nowośæ, a „środowisko dopiero raczkuje”.
Inaczej sytuacja wygl¹da na Zachodzie, gdzie wydawc¹ gry jest Atari. 

Najwa¿niejsze decyzje podej-
mowane s¹ po konsultacjach 
z dzia³em PR tej firmy. Gdy 
ustalenia wprowadzane s¹ 
w ¿ycie, do akcji wkraczaj¹ 
czêsto wyspecjalizowane w 
promowaniu gier agencje 
PR. Na przyk³ad promocj¹ 
„Wiedźmina” online zajmuje 
siê agencja Evolve.pl, któr¹ 

prowadzi Tom Ohle, wieloletni pracownik giganta rynku gier RPG - firmy 
Bioware.
Najwiêksze wyzwanie dla PR managera firmy CD Projekt stanowi skoor-
dynowanie dzia³añ podejmowanych na ca³ym świecie. Jego zadaniem jest 
umiejêtne zbudowanie spójnej i klarownej wizji promocji gry, co nie jest 
proste z uwagi na koniecznośæ pogodzenia pomys³ów co najmniej kilku 
wydawców „Wiedźmina” z ca³ego świata, tj. CD Projekt (Polska), Noviy 
Disk (Rosja) oraz ATARI EU i ATARI US. Wydawcy dzia³aj¹cy na ró¿nych 
rynkach maj¹ odmienne wizje promocji gry. - Pogodzenie ich w jedn¹ 
ca³ośæ przypomina czasami ³¹czenie ognia z wod¹ – śmieje siê Mach.

Nie takie złe opóźnienia
Dotychczas premierê gry przek³adano ju¿ kilka razy. - W tej bran¿y 
dzieje siê tak bardzo czêsto – przekonuje £ukasz Mach. Za ka¿dym 
razem zmiana terminu zawsze wzbudza ogromne emocje czekaj¹cych 
na ni¹ graczy. To moment na intensywne dzia³ania PR, które maj¹ prze-
konaæ ich, ¿e przesuniêcie premiery spowodowane jest konieczności¹ 
dopracowania produktu. Komunikat jest podpierany materia³ami promo-
cyjnymi, które jasno pokazuj¹, ¿e na grê warto poczekaæ. Im lepsze s¹ 
np. filmiki z gry, tym ³atwiej przekuæ kryzysotwórcz¹ sytuacjê w gor¹cy 
news dotycz¹cy coraz lepszej jakościowo gry.
Twórcy gry nie zdradzaj¹ wysokości bud¿etu przeznaczonego na dzia³ania 
PR. Nie wiadomo równie¿, jakie plany maj¹ na październikow¹ premierê. 
Firma zdradza jedynie, ¿e chce uczyniæ z premiery „Wiedźmina” wydarze-
nie bardziej popkulturowe ni¿ bran¿owe. Maj¹ temu s³u¿yæ wypracowane 
dotychczas kontakty z opiniotwórczymi gazetami oraz jedn¹ z telewizji. 
- Takiej premiery gry jeszcze w Polsce nie by³o – zapewnia Mach.
Nie pozostaje nic innego, tylko poczekaæ i przekonaæ siê na w³asne 
oczy. 

Adrian Łaźniewski 
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