
Gra mobilna typu Hidden Object wpasowuje się w najnowsze trendy rynkowe dotyczące gier 

casualowych. Opiera się na rzeczywistych lokacjach, które były podstawą do stworzenia fikcyjnej, 

fantastycznej opowieści. Mechanizm Hidden Object pozwala na wprowadzenie atrakcyjnych 

wizualnie scen, które świadczą o wysokiej jakości estetycznej produktu. 

Gra w swojej konstrukcji zakłada rozwijanie świata gry na zasadzie niekończącej się opowieści, 

która rozszerzana jest za pomocą stworzenia Marki “House Secrets”. W planach Xi4G jest również 

opublikowanie gry planszowej opartej na mechanizmach gry mobilnej oraz serii opowiadań.

Działania marketingowe dążą do popularyzacji marki “House Secrets” za pomocą głównego 

produktu, czyli gry mobilnej. Monetyzacja w grze oparta jest na najnowszych zabiegach 

stosowanych w szeroko pojętych grach casualowych. Przychody z gry płyną z dwóch strumieni:

HOUSE SECRETS: THE BEGINNING 

PROSPEKT INWESTYCYJNY

Główny produkt rozwijany przez firmę: gra mobilna typu Hidden Object  “House Secrets: The 

Beginning”, wspierana produktami budującymi szeroko pojęty Brand, takimi jak gra planszowa 

“House Secrets Board Game”. 

Premiera gry na Google Play 19.10.2018

Premiera gry na  AppStore 17.05.2019

Premiera gry na  Amazon 20.08.2019

Aktualnie realizowane są wersje gry mobilnej na inne platformy: wersja PC na platformę 

Steam i Nintendo Switch, oraz wersja na rynek chiński.

In-App-Purchases (IAP) - realne płatności w zamian za zasoby potrzebne w grze, 

Wyświetlanie reklam nagradzanych (rewarded videos) - wyświetlanie reklam

na żądanie graczy, z którym przychód zależny jest od stawek w danym kraju.

www.xi4g.cominwestorzy.xi4g@gmail.com

Pierwsze prowadzone projekty skupiały się wokół nowoczesnych aplikacji mobilnych mających 

na celu aktywizację użytkowników oraz wprowadzenie na rynek nowoczesnych technologii 

mobilnych, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość czy unikalne Programy Lojalnościowe dla 

klientów danych marek. Po serii projektów związanych właśnie z e-commerce, m-commerce 

czy Rozszerzoną Rzeczywistością, studio rozpoczęło kolejną fazę rozwoju, korzystając z 

wieloletniego doświadczenia członków zespołu i rozpoczęło produkcję gier mobilnych.

KIM JESTEŚMY

Główny produkt rozwijany przez firmę: mobilna 

gra casualowa typu Hidden Object  “House 

Secrets: The Beginning” wspierana produktami 

budującymi markę, np. gra planszowa “House 

Secrets Board Game”.

D e b i u t  s p ó ł k i  n a  N e w  C o n n e c t  o r a z 

wzmocnienie jej pozycji na rynku gier mobilnych 

Zajęcie pozycji w ścisłym gronie liderów 

developerów gier mobilnych z segmentu gier  

casualowych  dla grupy docelowej Kobiety 35+ 

Rozwój optymalnej monetyzacji dla marki 

związanej ze społecznościową grą mobilną 

Tworzenie nowych wersji językowych oraz stałe 

poszerzanie wartości biznesowej posiadanych 

tytułów

Rozwój posiadanych i tworzenie nowych IP

Stała kapitalizacja inwestycji poprzez giełdę, 

fundusze i inwestorów branżowych

Stabilne podnoszenie wartości spółki

Kierunek rozwoju

Linki do gry

Cele strategiczne firmy

xi4g.com/house_secrets-pl housesecretsbg.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamalaki.housesecretsthebeginning
https://apps.apple.com/us/app/house-secrets-the-beginning/id1457825896?l=pl&ls=1
www.xi4g.com
mailto:inwestorzy.xi4g@gmail.com
https://xi4g.com/house_secrets-pl.html
https://housesecretsbg.com/
https://xi4g.com/house_secrets-pl.html
https://housesecretsbg.com/


“House Secrets” kierowany jest do globalnego 

odbiorcy casualowych gier mobilnych i jest 

produktem dostosowanym pod szeroko pojęte 

grupy docelowe. Rynki gier mobilnych obejmują 

w szczególności USA, Chiny, Europę czy 

Amerykę Południową. “House Secrets” posiada 

potencjał, aby stać się globalnym produktem o 

wysokiej wartości monetyzacyjnej. W marcu 

2020 Xi4G podpisało kontrakt wydawniczy na 

wydanie wersji gry “House Secrets” na rynek 

chiński wraz z partnerem Martian Game. Prace 

nas wersją trwają, a pierwsze regularne 

przychody z tego kanału planowane są od IV 

kwartału 2020.

Kolejne w przygotowaniu. 

Także wersja w języku arabskim

Globalny zasięg

Rynek gier mobilnych

Sukces gry Hidden Object

Aktualnie gra zawiera
9 wersji językowych

Głównym kierunkiem rozwoju jest budowa produktów związanych z marką.  Rozpoczynając od 

dużej gry mobilnej wydanej w wielu wersjach językowych , gra wydawana będzie na kolejnych 

platformach, takich jak Steam , Nintendo Switch czy konsole.

Równolegle powstaje gra planszowa “ House Secrets Board Game” oraz seria mini powieści ze 

świata gry House Secrets publikowanych w formie eBooków oraz w formie drukowanej. 

Planowany jest również sklep z produktami i gadżetami związanymi z marką “House Secrets”.

Rozpoczęto prace nad drugim produktem - marką, który ma być tworzony wg tego samego 

wzorca. “Cooking Travelers” - to produkt oparty na wzrastającym rynku kulinariów, swoista 

podróż po świecie w celu poszukiwania unikalnych przepisów kulinarnych.

Gra oraz cała planowana seria produktowa ma bardzo duży potencjał społecznościowy 

aktywizując użytkowników w wielu kierunkach - od tworzenia i publikacji własnych przepisów po 

fora kulinarne i rodzinną rozgrywkę w planszową grę Cooking Travelers Board Game,  połączoną 

ze wspólnym gotowaniem.
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Premiera serii mini 
powieści “The World 
of House Secrets”  

Premiera “House 
Secrets Board Game” 

Debiut na New 
Connect

Premiera„Cooking 
Travelers”

Według prognoz, rok 2020 będzie kolejnym 

rokiem sukcesywnego wzrostu dla tej branży.

Raport Newzoo przewiduje, że rynek gier 

mobilnych wygeneruje 77 miliardów w roku 

2020.  Jest  to  stabi lny wzrost  o  9.3%.

W kolejnych latach ma się to utrzymać, co 

oznacza, że do 2022 gry mobilne mogą osiągnąć 

n i e b a g a t e l n e  1 0 0  m i l i a rd ó w  d o l a ró w 

przychodów rocznie.

Najpopularniejsza gra firmy Wooga "June's 

Journey" tylko w kwietniu 2020 zarobiła $9m
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The Beginning
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Xi4G Sp. z o.o. ,ul. Św. Mikołaja 51/52, 50-127 Wrocław, Poland

inwestorzy.xi4g@gmail.com www.xi4g.com

Celem rozwoju gry mobilnej „House Secrets: The Beginning” jest osiągnięcie poziomu 

przychodów z gry oraz realizacja nowego dużego tytułu Mobilnego  “Cooking Travelers”.

W Q1 2021 planowany jest debiut na New Connect. Następnie przeprowadzany będzie stabilny 

rozwój przychodów z gier i debiut na GPW, oraz inne rozwiązania biznesowe. Przychody z gier 

generowane są z kanałów sprzedażowych App Store, Google Play, Steam, Nintendo Switch, 

House Secrets Board Game Series.

Nominalna wartość udziału 71 zł

AKTUALNA STRUKTURA UDZIAŁÓW w XI4G

CELE OPERACYJNE FIRMY

CEL INWESTYCJI

Jarosław Modrzejewski

25,0%
1900 udziałów/ 134 900 zł 

19,5%
1450 udziałów/ 102 950 zł

9,4%
700 udziałów/ 49 700 zł

20,0%
1450 udziałów/ 105 790 zł

16,9%
1255 udziałów/ 89 105 zł

Robert Berliński

Piotr Łoś

Maciej Młynarz

Monika Stelmaszczyk

Łukasz Bielawski

8,7%
650 udziałów/ 46 150 zł

Inwestuj przez FINDFUNDS

Crowdfunding udziałowy to pewna
inwestycja w najlepiej rozwijającą
w Polsce branżę polskich gier. 

Debiut  na New Connect Q1 2021

Zainwestuj już dzisiaj.
Nasza kampania trwa jeszcze
do 09.08.2020!

Stan personalny firmy

10-osobowy Zespół Główny Xi4G 

ok. 10-15 grafików zewnętrznych pracujących 

dla firmy na zasadzie zlecenia zdalnego

W firmie prowadzone są 3 projekty na zasadzie 

zlecenia zewnętrznego.

Xi4G planuje powiększenie zespołu o kluczowe 

stanowiska programistów serwerowych oraz 

grafików, którzy mają wesprzeć nadchodzące 

prace nad rozwojem własnych produktów 

firmy, do których należą “House Secrets: The 

Beginning” oraz rozpoczęty projekt gry mobilnej 

“Cooking Travelers.”

ZAINWESTUJ

Zwiększenie przychodów z  „House Secrets: The Beginning” na platformach iOS i Android / Q3 i 

Q4 2020 (wynik finansowy Xi4G 2020 r. – zbudowany na dużym wzroście przychodów z gry)

Rozwój Marki „House Secrets” i Monetyzacji z użytkownika – premiera gry planszowej „House 

Secrets the Board Game” - Platforma Kickstarter  - IV Q 2020

Realizacja kontraktów wydawniczych.

Publikacja wersji gry na rynek chiński razem z wydawcą Martian Game

Wersja Premium „House Secrets” – Nintendo Switch, Steam, PC Windows, Xbox, PS -  III Q - IV Q 

2020

Debiut na New Connect – I Q 2021 

Premiera drugiego dużego tytułu Xi4G „Cooking Travelers” II Q 2021

Optymalna sprzedaż i rozwój projektów dla obu Marek „House Secrets” i „Cooking Travelers”

https://www.youtube.com/channel/UCuYzjgGxPWhcwHArM4geV9g
https://www.facebook.com/xi4g.poland/
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7947222944311463985&hl=pl
https://xi4g.com/house_secrets-pl.html
www.xi4g.com
mailto:inwestorzy.xi4g@gmail.com
www.xi4g.com
https://findfunds.pl/kampania/?id=94
https://housesecretsbg.com/
https://findfunds.pl/kampania/?id=94
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