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Kluczowe fakty: 
Tryb rozgrywki: Singleplayer
Silnik:          Unreal Engine 4
Platformy: PC + konsole (PS5 + Xbox Series S/X)
Premiera gry: 2023

Starward Industries jest w trakcie produkcji pierwszej gry FPP: 
narracyjny, przygodowy thriller science-fiction 
retro-futurystyczny atompunkowy styl graficzny
adaptacja powieści Stanisława Lema pt. “Niezwyciężony”

THE INVINCIBLE 



Nowy Dojrzały 
Atompunk

Mocna Interaktywna 
Historia

Ekscytująca Obca 
Cywilizacja 

Retro-futurystyczny styl 
graficzny, który sam w sobie 

jest natychmiast 
rozpoznawalny

Linia fabularna pełna 
wyborów, dramaturgii i akcji 
oparta na wysoko cenionym 

klasyku science fiction 
autorstwa Stanisława Lema

Niezgłębiona koncepcja 
nekroewolucji, w której 

ewoluują sztuczne istoty, 
nieorganiczne, obojętne, ale 

zabójcze

THE INVINCIBLE
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THE INVINCIBLE  

Tytuły referencyjne (sprzedaż i oceny PC):

FIREWATCH  1,6 MLN

ALIEN ISOLATION 2,6 MLN

ROAD 96 1,5 MLN







http://www.youtube.com/watch?v=SFcutglW2C8


Zapowiedź gry: 15 września 2020

Media: 300+ stron napisało na temat gry, wliczając 
największe media takie jak:

GameSpot: 79M (wizyt miesięcznie) 
IGN: 76M
PCGamer: 20M
GamePressure: 10,7M
VG247: 5,8M
Rock Paper Shotgun: 5,4M
Destructoid: 2,4M
GameInformer: 2M
Gamasutra: 1,1M
GameIndustry.biz: 1,1M

REVEAL GRY

10



REVEAL GRY

Media społecznościowe: 

+4M zasięg postów

+70K polubień postów 

+100K wyświetleń wideo 
z fragmentem ścieżki 
dźwiękowej  
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REVEAL GRY

Efekt?

16 września 2020 r. pojawiamy się w 
globalnym rankingu whishlist Steam 
na 860. miejscu i jeszcze tego samego 
dnia awansujemy na pozycję 475.

W ciągu miesiąca kontynuujemy marsz 
w okolice 320 miejsca.
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TEASER TRAILER

14 października 2021 r. opublikowaliśmy 
pierwszy oficjalny materiał filmowy z 
gry.

Do dzisiaj został obejrzany prawie 
milion razy tylko na naszym kanale 
YouTube.
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https://www.youtube.com/watch?v=BIQECCQlerk&t=3s


GOLDEN JOYSTICK AWARDS

Podczas ceremonii rozdania nagród 
Golden Joystick Awards, która odbyła się 
23 listopada 2021 r. zaprezentowaliśmy 
kolejny materiał filmowy - “The Invincible - 
Chronicles vol. 1” - który zajął honorowe 
miejsce, tuż przed wręczeniem statuetki 
dla Najlepszej Gry Roku.
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https://youtu.be/bH8PRPX1lYw?t=7974


TEASER TRAILER & CHRONICLES VOL. 1

Efekt?

W ciągu tygodnia od publikacji teaser 
trailera na Steam whishlist awansujemy 
z 357. miejsca w okolice pozycji 260.

Wsparcie premiery Chronicles vol. 1 
obecnością na Golden Joystick Awards 
spowodowało awans z 225. miejsca na 
pozycję 173 w ciągu zaledwie 1 dnia.
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OKŁADKA EDGE MAGAZINE

?

W kwietniu 2022 r. “The Invincible” 
zostało uhonorowane poprzez 
zamieszczenie promo artu gry na 
okładce magazynu EDGE. 

Dotychczas udało się to tylko 
trzem polskim grom: The Witcher 3, 
Cyberpunk 2077 oraz Dying Light 2.

EDGE to brytyjski magazyn 
poświęcony kulturze gier wideo, 
wydawany od 1993 roku, uznawany 
za najbardziej prestiżowy w branży.



PARTNERSTWO Z WYDAWCĄ

W dniu 12 czerwca 2022 r. studio zawarło Porozumienie 
w zakresie wydania gry oraz inwestycji w akcje Starward 
Industries S.A. z 11 bit studios S.A., spółką która:

● jest notowana na warszawskiej giełdzie od ponad 
10 lat,  w tym 7 lat na rynku głównym

● posiada doświadczenie w produkcji oraz 
wydawaniu wysokiej jakości gier o kilku 
milionowych nakładach

● inwestuje kilka milionów złotych w produkcję i 
promocję gry

Nasza działalności wpisuje się w filozofię “meaningful 
entertainment”.
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PARTNERSTWO Z WYDAWCĄ

W dniu 14 czerwca 2022 roku odbyła 
się doroczna konferencja inwestorska 
11 bit studios, podczas której pokazano 
pierwszy ponad 5-min. zapis rozgrywki 
z gry The Invincible (first gameplay).

Mieliśmy również okazję opowiedzieć o 
naszej spółce, filozofii pracy oraz 
oczywiście o samej grze. 
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PARTNERSTWO Z WYDAWCĄ

Efekt?

Po podpisaniu porozumienia z 11 bit 
studios i pokazaniu gameplay trailera 
na Steam whishlist awansujemy ze 185. 
miejsca na poz. 97 (w ciągu tygodnia).
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STEAM GLOBAL WISHLIST
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WŁASNE SOCIAL MEDIA
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MEDIA BRANŻOWE
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UNREAL ENGINE  
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RYNEK GŁÓWNY GPW
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5 stycznia 2023 r. podpisaliśmy z SSW Pragmatic Solutions 
umowę na doradztwo prawne w zakresie przeniesienia 
notowań na rynek główny GPW

Harmonogram prac
● 16 marca - raport roczny za rok 2022
● II. połowa marca - ogłoszenie o zwołaniu WZA 
● połowa kwietnia - zwyczajne walne, w tym uchwały 

związane z przeniesieniem notowań
● II. połowa kwietnia - złożenie prospektu i 

rozpoczęcie postępowania prospektowego przed KNF



LICENCJA NA “NIEZWYCIĘŻONEGO”
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Prawa do adaptacji książki

Dysponujemy wyłączną licencją na produkcję gry wideo na 
motywach powieści “Niezwyciężony” autorstwa Stanisława 
Lema. 

Licencja wyłączna obowiązuje do 25 stycznia 2028 roku.

Licencja uprawnia nas do wyprodukowania na jej podstawie 
nie tylko “Niezwyciężonego”, ale także bezpłatnych dodatków 
(DLC) i płatnych rozszerzeń fabularnych, a także kolejnych gier 
opartych na tej książce!



ULGA IP BOX
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Ulga IP Box

Jesteśmy po rozmowach z kancelariami prawnymi i 
planujemy podpisanie umowy, która pozwoli nam na 
wystąpienie o interpretację w zakresie zastosowania ulgi IP 
Box (opodatkowanie dochodu ze sprzedaży gier 
komputerowych preferencyjną stawką 5%)

Celujemy z terminami tak, aby zapewnić sobie możliwość 
korzystania z ulgi od pierwszej sprzedanej kopii gry, w oparciu 
o indywidualną interpretację prawa podatkowego
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