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  Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. 

 

Ponad 115 000 sprzedanych sztuk Pocket Mini Golf na Nintendo Switch 

Współpraca Vivid Games z QubicGames przynosi efekty 

W ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, sprzedaż gry Pocket Mini Golf 

na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115.000 kopii. Gra na licencji Vivid Games jest 

dotychczas najszybciej sprzedającym się tytułem wydanym przez QubicGames na platformie 

Nintendo Switch, a przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 12-krotność poniesionych 

kosztów produkcji gry w wersji na platformę Nintendo.  

Pocket Mini Golf od kilku tygodni jest niezmiennie w TOP 15 najczęściej kupowanych gier w 

sklepie eShop na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii. - Liczba 

sprzedanych sztuk wczoraj na koniec dnia przekroczyła 115.000 co przekłada się na najlepszy 

debiut gry QubicGames na platformie Nintendo Switch zarówno pod względem ilościowym, 

przychodowym, jak i zysku ze sprzedaży wygenerowanego przez grę w pierwszym miesiącu 

sprzedaży. - komentuje Jakub Pieczykolan, prezes QubicGames.  Obecnie spółka kończy prace 

nad japońską wersją gry oraz rozpoczęła prace nad dodatkową zawartością w postaci płatnego 

DLC. Pozwoli to na dalszą monetyzację tytułu. - W przeciągu roku od premiery sprzedaż Pocket 

Mini Golf na platformie Nintendo Switch powinna osiągnąć ponad 500.000 sztuk, czyli ponad 

dwa razy więcej niż jakikolwiek tytuł QubicGames uzyskał w pierwszych 12 miesiącach 

sprzedaży do tej pory. W połączeniu z płatnym DLC daje to bardzo duży potencjał przychodowy 

przy niewielkich kosztach dalszego rozwoju projektu. - podkreśla Jakub Pieczykolan. 

Dotychczas QubicGames wydał trzy gry studia Vivid Games. - Decyzja wydania naszych gier na 

Nintendo Switch we współpracy z QubicGames była bardzo dobrym wyborem. Dotychczas na 

Switcha trafiły trzy tytuły, a do końca 2020 roku na rynku powinno pojawić się kolejnych 10 

produkcji, m.in. Gravity Rider Zero, Mayhem Combat, Real Boxing 2 oraz Calm Colors. Już teraz 

myślimy o rozszerzeniu współpracy - zapowiada Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.  
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*** 

O QUBIC GAMES 

QubicGames SA to wydawca i developer niezależnych gier Premium z 15-letnim 

doświadczeniem. Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier na 

platformę Nintendo Switch. Jest skutecznym i globalnym wydawcą, który współpracuje z 

developerami z ponad 10 krajów. W swoim portfolio wydawniczym ma dwadzieścia gier 

wydanych na najnowszej konsoli Nintendo, których sprzedaż osiągnęła ponad 800 000 kopii. 

Od września 2016 roku akcje QubicGames są notowane na rynku NewConnect. 

Więcej informacji o Qubic Games znajduje się na stronie https://qubicgames.com/ 

 

O VIVID GAMES 

Vivid Games jest jednym z najlepszych polskich developerów gier mobilnych. Od ponad 

dekady tworzy i dostarcza na globalny rynek najwyższej klasy produkty. Największym 

sukcesem Spółki jest Real Boxing, który jest najlepszą serią bokserską dostępną na platformach 

mobilnych. Studio zostało uznane za swoje osiągnięcia tytułem „Best Indie Developer”, 

otrzymało też nagrodę „Best Polish Game of the Year”, oraz prestiżowe wyróżnienie Apple 

Editors’ Choice. Vivid Games S.A. jest spółką publiczną, notowaną na warszawskiej giełdzie 

GPW i posiada biura w Bydgoszczy i Warszawie.  

Więcej informacji o Vivid Games znajduje się na stronie www.vividgames.com. 
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