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Studio

Studio Cherrypick Games z siedzibą w Warszawie
zostało założone przez zespół weteranów branży
gamingowej, z ogromnym doświadczeniem w tworzeniu
i sprzedaży gier na wszelkie wiodące platformy. Zespół
łączy w sobie pasję do gier i jednolitą wizję tworzenia
najwyższej jakości produktów, co pozwala mu realizować́
własną misję: produkcję najlepszych gier Free2Play.

Największa produkcja studia - My Hospital, szturmem zdobyła światowe rynki
i od premiery pod koniec stycznia 2017 roku zdobyła 6,4 mln użytkowników
z czego, aż 85% to kobiety. Szczególną popularnością gra cieszy się na rynku
amerykańskim, brytyjskim oraz niemieckim. My Hospital, wsparty potężną
kampanią marketingową, już wkrótce zadebiutuje na rynkach azjatyckich.
Już pierwszy tytuł studia Touchdown Hero został pobrany ponad 3,3 miliona
razy i zyskał ogromną sympatię użytkowników. Inne znane produkcje
Cherrypick Games to Auctioneer z 1,8 milionem pobrań podczas pierwszego
tygodnia oraz Must Deliver, który został pobrany 1,6 miliona razy.
Od założenia w 2014 roku studio zdołało wydać 12 tytułów mobilnych,
a jeszcze więcej ciągle przed nimi. Sumarycznie tytuły Cherrypick Games
zostały pobrane ponad 14 milionów razy, a to dopiero początek!

Informacje o Spółce
Założona w 2014 r. przez zespół menadżerów z branży gier
o dużym doświadczeniu w tworzeniu, wydawaniu i marketingu
gier na wszystkie wiodące platformy
21 osobowy zespół ma ponad 16 lat doświadczenia w branży gier
Firma jest rentowna od pierwszego roku działalności tj. 2014
CPG posiada statut dewelopera i wydawcy Sony PlayStation
i Microsoft XBOX
Gry firmy były wielokrotnie promowane przez Apple App Store,
Google Playstore oraz Amazon Appstore
Firma realizuje projekt CherryStream przy wsparciu NCBiR
(budżet projektu 4 365 461,69 złotych)

Zarząd
Marcin Kwaśnica

Michał Sroczyński

Współzałożyciel i prezes

Współzałożyciel i dyrektor ds. gier

Marcin ma ponad trzynastoletnie doświadczenie
w branży gier, które zdobywał jako dyrektor ds.
sprzedaży i marketingu w CI Games (w latach
2006-2014). Był odpowiedzialny za marketing
i sprzedaż w takich �rmach jak Atari czy SeVeNM.
Pracował również jako dyrektor oddziału
niemieckiego CI Games. Ponadto, Marcin udzielał
porad
w
zakresie
marketingu
i publikacji gier mobilnych dla wielu polskich oraz
zagranicznych �rm.

Michał jest doświadczonym producentem
i projektantem gier z ponad piętnastoletnim
stażem. Wydał ponad dwadzieścia produktów na
wiodące platformy takie jak PC, PS3, PS4, X1,
XBOX 360, Nintendo Wii, Nintendo NDS
i urządzenia mobilne. W jego portfolio znajdują
się również projekty oparte o zarządzanie
outsourcingiem dla multimilionowych produkcji.

Co nas wyróżnia?
Doświadczenie w produkcji i sprzedaży gier na wiodące platformy.
Podejście do produktów jako biznesu – nie spełniamy własnych marzeń jako graczy a realizujemy biznes,
mający być przede wszystkim rentownym.
Jako �rma kładziemy duży nacisk na bycie elastycznym, dzięki czemu skutecznie reagujemy na trendy
rynkowe jak i potrzeby graczy.
Proces tworzenia gier dopasowany do wartości Spółki.
Nasze portfolio złożone z 16 gier sprawia, że każda kolejna produkcja korzysta ze sprawdzonych rozwiązań
pozwalających na lepsze dopasowanie gry do gracza. Dzięki temu ryzyko inwestycji jest zminimalizowane.
Dochodowy produkt, jakim jest My Hospital, jest obecnie na samym początku cyklu życia.

Nasza historia
Powstanie spółki

2014

Touchdown Hero
ponad tydzień w Top 20
w USA oraz 3,2 mln
pobrań

2015

Wydanie pierwszej gry
Rollimals na platformę
iOS oraz Android

Touchdown Hero
Must Deliver
( Mobile + Mac)
Touchdown Hero: New Season
(Mobile + Mac)
Auctioneer
Double Juggle
Order in The Court
Circles

Globalne wydanie
My Hospital

Close Your Eyes,
Sports Hero,
Now Escape

2017

2016
Soft launch My
Hospital na rynkach:
RPA, Australia,
Holandia, Dania

Debiut na
NewConnect

Ważne wydarzenia
Dzięki ofercie Pre-IPO pozyskaliśmy środki na globalne wydanie gry My Hospital
Duży sukces globalnej premiery My Hospital
My Hospital było promowane w oficjalnych sklepach Google oraz Apple, gdzie gra była wielokrotnie
wyróżniana w kilku kluczowych kategoriach. Dzięki temu część pobrań uzyskaliśmy zupełnie za darmo.
Stała, dokładna analiza profilu gracza pozwoliła rozwinąć i ulepszyć produkt co przełożyło się na jeszcze
skuteczniejsze kampanie marketingowe „User Acquisition”

Współpraca z Kuuhubb
Nawiązanie współpracy z firmą Kuuhubb, która jako partner biznesowy, przejęła odpowiedzialność
za przygotowanie, realizację i finansowanie planu marketingowego My Hospital.
Kuuhubb to międzynarodowa firma, która jest ekspertem z zakresu User Acquisition, Live-Ops oraz
promocji lifestylowych aplikacji mobilnych. W ich portfolio klientów znajdują się m.in. Kellogg’s, Lionsgate
czy też Fazer.
Założyciele Kuuhubb byli pionierami rynku Free2Play.
Portfolio Kuuhubb pozwala nam na realizację cross-promocji.
Doświadczenia nabyte przy współpracy z Kuuhubb, przełożą się bezpośrednio na przyszłe projekty.
Współpraca z Kuuhubb rozliczana jest na podstawie procentowego udziału w przychodach, po osiągnięciu
ustalonego pułapu marży (pierwsze rozliczenie przewidujemy w Q1 2018r.).

My Hospital

3-4 lata
6,4 mln pobrań
ponad 70 mln sesji
ponad 140 000 graczy dziennie
6 x dziennie gracze uruchamiają grę
gracze z ponad 200 krajów
lokalizacja na 19 języków
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Podsumowanie Q3 2017
Przełomowy kwartał w historii firmy 4,0 mln PLN za Q3 oraz 10,97 mln PLN za Q1-Q3 2017r.

Rekordowy wynik MAU (Monthly Active User) - 1 300 000

Kuuhubb – współpraca umożliwiająca zwiększenie przychodów

Rozpoczęcie prac nad My Hospital w wersji na przeglądarkę www

Rozpoczęcie prac nad My Hospital w wersji na urządzenia Amazon

Rozpoczęcie prac nad dużą aktualizacją gry dla wersji macOS

Wzmocnienie zespołu analitycznego co pozwoliło dopracować KPI’s oraz usprawnić działania UA.
Wzmocnienie zespołu odpowiedzialnego za live-ops.
Zwiększenie retencji poprzez powyższe działania

Rozpoczęcie prac nad dużą aktualizacją My Hospital na urządzenia mobilne (Android, iOS)

Dynamiczny wzrost wyników

11,0

mln zł

PRZYCHODY ZE
SPRZEDAŻY
Wzrost przychodów ze
sprzedaży w kolejnych
kwartałach
Stały wzrost liczby graczy
My Hospital
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mln zł

2,6

mln zł

ZYSK EBITDA

ZYSK OPERACYJNY

ZYSK NETTO

Ponad 90% wykonania
prognozy na 2017 r.

Efektywnie prowadzone
działania akwizycji graczy

Ponad 24% rentowności
netto w 2017 r.
Prawie 35% rentowności
netto w 3Q

Wzrost wyników w kolejnych kwartałach
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Wzrost wyników w kolejnych kwartałach
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Przychody ze sprzedaży

Koszt sprzedanych produktów i usług

Zysk brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty sprzedaży

1-3Q 2017

3Q 2017

2Q 2017

1Q 2017
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Zysk z działalności operacyjnej

3 544

1 797

655

1 091

102

213

25

133

56

12

Przychody finansowe

Koszty finansowe

1

1

Zysk przed opodatkowaniem

3 331

1 773

Zysk netto

2 647

1 391

Podatek dochodowy

684
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674

Koszty ogólnego zarządu

Pozostałe koszty operacyjne
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EBITDA – prognoza i Program motywacyjny

94%

90%

4,4 mln zł

4,6 mln zł

Prognoza EBITDA na 2017

Cel EBITDA na 2017 zapisany

Realizacja po 3Q

Realizacja po 3Q

w Programie motywacyjnym

6,7

mln zł

Cel EBITDA na 2018 zapisany
w Programie motywacyjnym

Dochód ze sklepów z aplikacjami
mobilnymi przekroczy
139 miliardów dolarów
w 2021 roku*

$
*Źródło: App Annie Market Forecast 2016–2021

Plany na przyszłość
Dalsza realizacja strategii opartej na „Game as Service” w odniesieniu do My Hospital w wersji mobilnej
Wydanie My Hospital w Amazon Appstore

Wydanie My Hospital w wersji na przeglądarkę www na ponad 500 stronach internetowych

Rozszerzenie dostępności My Hospital o wersję na Facebook

Rozpoczęcie działań marketingowych dla My Hospital na rynku japońskim i koreańskim.

Przygotowanie gry w wersji mobilnej do wydania w lokalnych sklepach w Chinach i Indiach.

Plany na przyszłość
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Plany na przyszłość
My Hospital to tylko początek w drodze do kolejnych dochodowych produktów.
Soft-launch gry o roboczym tytule „Friends” na wybranych rynkach.

Rozpoczęcie produkcji nowej gry o roboczym tytule „Beauty”, w oparciu o analitykę oraz

doświadczenia nabyte przy pracy nad tworzeniem My Hospital oraz obsłudze (Game as a service/live-

ops)

Powiększenie portfolio produktów o nowe gatunki gier, które są spójne ze strategią Spółki.
Przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w 2018 r.

Sesja

Dziękujemy!

Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Cherrypick Games S.A. („Spółka”). Nie może być ona powielana, rozpowszechniana ani przekazywana
jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać
ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z tego typu ograniczeniami oraz stosować się do nich.
Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji, perspektyw oraz planów
w kompletny ani całościowy sposób.
Spółka przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca
podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych Spółkę opierała się na informacjach ujawnionych
w oficjalnych komunikatach Spółki zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie
czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Spółki. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników Spółki.
Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji, czy zapewnienia,
że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu Spółki są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne
od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki będą w sposób istotny różnić się od wyników przedstawionych w Prezentacji. Wiele spośród tych
czynników pozostaje poza kontrolą Spółki, czy też możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.
W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia
ani oświadczenia. Żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki lub jej kierownictwa.
Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi ona ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe.

