




Field Hospital to połączenie gier z gatunku strategii czasu rzeczywistego // survivala

ekonomicznego oraz elementów gry RPG, polegającego na dokonywaniu trudnych 

moralnie decyzji. Rozgrywka polega na zarządzaniu szpitalem polowym, leczeniu i 

rekonwalescencji rannych żołnierzy w trakcie dramatu I wojny światowej.

▪ Utrzymaj obronę swojego szpitala i opracuj nowe metody 
leczenia i technologie

▪ Podejmuj trudne moralnie decyzje o przeżyciu jednostek

▪ Buduj struktury rozbudowujące możliwości leczenia

▪ Zdobywaj zasoby umożliwiające przetrwanie Twoich 
pacjentów i załogi szpitala





W okresie rocznej preprodukcji, dokonaliśmy wielu analiz dotyczących wyglądu gry i tego w jaki 

sposób powinniśmy oddać atmosferę dramatu I wojny światowej przy jednoczesnym zachowaniu 

indywidualnego stylu graficznego, który pozostanie w pamięci graczy przez długi czas, a także pozwoli 

tytułowi na uzyskanie wysokiego poziomu retencji rynkowej.

▪ Grafika Koncepcyjna – Dowódca szpitala ▪ Grafika Koncepcyjna – Fragment Szpitala 

Polowego



W okresie trwającej ponad rok pre-produkcji poszukiwaliśmy inspiracji w tytułach, które swoją 

tematyką lub konstrukcją nawiązują do Field Hospital. Odnaleźliśmy projekty, które będą dla nas 

wzorem i referencją w budowie realnego i immersyjnego świata pozwalającego graczom w Field 

Hospital zobaczyć unikalny projekt o wielkim potencjale do odpowiedzenia autentycznej historii.

▪ Główne inspiracje





Field Hospital to nie tylko gra komputerowa. To głębokie przeżycie emocjonalne związane z największym i często 

niedotykanym w świecie mediów elektronicznych dramatem w dziejach ludzkości – pierwszą wojną światową. 

Szczególna i unikalna perspektywa prezentacji tej tematyki pozwala myśleć o Field Hospital nie tylko jako o rozrywce 

elektronicznej ale także jak o poruszającym doświadczeniu realnego dramatu zwykłych, a zarazem niezwykłych ludzi 

– żołnierzy walczących na frontach „Wielkiej Wojny”.

+ Poznaj proces hospitalizacji podczas bitew I wojny światowej

+ Zmagaj się z ciągłymi brakami zaopatrzenia przy rosnącej liczbie 

rannych żołnierzy

+ Zmierz się z różnymi rodzajami ran o różnym stopniu ciężkości w 

oparciu o rzeczywiste wydarzenia historyczne

+ Używaj wyrobów i materiałów medycznych, które zostały 

wprowadzone na miejscu I wojny światowej

+ Poznaj prawdziwą wartość życia żołnierza, pacjenta i człowieka

+ Miej realny wpływ na wynik bitew na różnych frontach I wojny 

światowej

+ Podejmuj dramatyczne decyzje, które wpłyną na losy życia 

żołnierza





Główna konkurencja rynkowa Field Hospital rozumiana jako gry o podobnej tematyce i 

konstrukcji narracyjnej. Zauważamy, że z czasem wymagania graczy w tym kierunku 

koncentrują się na głębokiej imersji ze światem przedstawionym oraz szerokim wpływie 

na jego rozwój i kształtowanie. Field Hospital odpowiada właśnie na te potrzeby rynkowe.

Sprzedaż – 3 500 000 kopiiSprzedaż – 1 500 000 kopii



Biorąc pod uwagę precyzyjną adresację gry i benchmarki rynkowe o podobnej tematyce, 

jednocześnie znając ryzyko powstania nowego IP, wykorzystując szeroki zasięg dystrybucji cyfrowej i 

fizycznej, a także multiplatformowość tytułu prezentujemy oczekiwane estymaty sprzedażowe – w 

pierwszych 24 miesiącach spodziewamy się sprzedaży na poziomie 412 000 sztuk tytułu.
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Field Hospital Persona

Gracz Field Hospital to przeciętnie 28 letni mężczyzna, 
Europejczyk, zarabiający powyżej 1 000 EURO miesięcznie. 
Jego zainteresowania to historia, ekonomia lub literatura. 

Jest zainteresowany grami strategicznymi, ekonomicznymi, 
a także naaracyjnymi. Przy grach miesięcznie spędza od 10 
do 25 godzin. W ciągu roku kupuje około 10 – 12 produkcji 

(dane wg SteamSpy oraz SteamDB).



Najważniejsze 4 obszary sprzedaży

Biorąc pod uwagę tematykę tytułu, jego 
pozycjonowanie i przeciętnego 

użytkownika kluczowymi rynkami 
sprzedaży będą kolejno kraje tzw. Starej 

Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, 
region CIS oraz Azja. Z tych obszarów 

Spółka spodziewa się najwyższych 
wolumenów sprzedaży.



Najważniejsze 4 obszary sprzedaży

800 000 PLN 
estymowany budżet marketingowy

3,56 PLN 
oczekiwany CPS (bez COG)

Globalny Wydawca Tytułu





Przygotowaliśmy zakres projektu Field Hospital tak, by osiągnąć jego rentowność 

zarówno poprzez właściwie szacowaną skalę sprzedaży, jak również dobrą kontrolę 

części kosztowej i harmonogramu projektu. Najważniejsze dane dotyczące tych 

parametrów znajdują się poniżej:

▪ Platformy: PC, PS5, Xbox, Nintendo Switch

▪ SRP: 29,90 USD

▪ Age Raiting: 16

▪ Czas produkcji i zespół: 24 miesiące/17 osób

Obraz z wczesnego prototypu gry



11.2020 
Start Projektu

5.2021 
Vertical Slice

9.2021 
Kickstarter Campagin

2.2022 
Alpha Version

6.2022 
Beta Version

12.2022 
Release

Pre-Produkcja



Poniżej prezentujemy roadmapę projektu Field Hospital wraz z 

potrzebami kapitałowymi, niezbędnymi do ukończenia gry

Struktura Własnościowa

Michał Dziwniel (19,75%) Movie Games (29,7%)

Maciej Nowak (2,5%) Akcjonariusze założyciele (41,75%)

Pozostali (6,3%)





Michał Dziwniel | Head of Studio

W branży gier od 2010 roku. Pracę rozpoczynał w jednym z polskich wydawnictw gier komputerowych, 
budując dział produkcji własnych, by w 2011 rozpocząć pracę jako Producent w firmie Si7 Studio. Po tym 
okresie objął stanowisko Head of Studio w Spółce Ice Flames, gdzie zrealizował projekt Pure Farming 2018 
(ponad 400 tyś sprzedanych kopii na wszystkich platformach sprzętowych). Ekpert ds. produkcji gier, level i 
game designu, a także marketingu branży gier. Poza branżą gier Product Owner dużych internetowych 
serwisów informacyjnych oraz specjalista ds. SEO i SEM. 

Maciej Nowak | Head of Strategy

Jako inwestor giełdowy oraz manager posiada doświadczenie w budowaniu wartości, zarządzaniu oraz 
rozwoju spółek, zarówno prywatnych jak i publicznych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w Road Studio. W 
Brave Lamb Studio odpowiedzialny za strategię, finanse oraz kontakty z inwestorami.



W projekcie Field Hospital są zaangażowani najlepsi, dostępni na rynku specjaliści, którzy 

pracowali już ze sobą m.in. przy projekcie gry Pure Farming 2018 (wydawnictwo 

Techland) uzupełnieni przez osoby utożsamiane z ważnymi produkcjami gier video w 

Polsce ostatniej dekady.

Michał Dziwniel
Head of Studio

Grzegorz Skwierczyński
Główny Programista

Szymon Wawruch
Główny Projektant

Marcin Sobczak
Lider Udźwiękowienia

Michał Wasiak
Główny Grafik

Michał Korniewicz
Kompozytor



Poniżej prezentujemy kluczowe projekty, przy jakich brali udział członkowie 

zespołu Brave Lamb Studio. W każdym z tych projektów członkowie zespołu 

brali udział w większości okresu ich powstawania. 




