
SPRZĘT 

Granie 
Na rynku sprzętu IT 
sprzedaż urządzeń 

i akcesoriów dla graczy 
stanowi jasny punkt.  
KRZYSZTOF PASŁAWSKI 

Większość producentów i dys
trybutorów sygnalizuje więk
szy popyt na sprzęt dla gra

czy i spodziewa się wzrostu sprzedaży 
w przyszłym roku. Co istotne, ostatnio 
klienci chętniej niż w poprzednich latach 
sięgają po droższe produkty. W 2013 r. 
wartość samego rynku akcesoriów ga-
mingowych dostawcy oceniają na około 
30-40 mln zl. Co więcej, wszyscy info-
rują, że sprzedaż rośnie - szacunkowo 
nawet o 20 proc. na całym rynku. Rok 
2014 nie powinien być gorszy: prognozy 
dostawców przewidują nawet 40-proc. 
wzrost zbytu. Dlaczego popyt na sprzęt 
gamingowy będzie jeszcze większy? Pro
ducenci i dystrybutorzy wskazują kilka 
przyczyn. Po pierwsze konsumenci ku
pują coraz więcej gier, zwłaszcza w wer
sji elektronicznej. 

- Rozwój cyfrowej dystrybucji jest na 
tyle dynamiczny, że biznesplan na ten rok 
zrealizowaliśmy już we wrześniu - zapew
nia Wojciech Lisicki, prezes należącego 

do Actionu sklepu 
gram.pl. 

Takie gry jak GTAY 
czy FIFA 14 znajdu
ją w naszym kraju po 
100 tys. nabywców. 

- Polski klient coraz chętniej spę
dza wolny czas na graniu. Dla całej bran
ży IT jest to dobry trend, który stymuluje 
sprzedaż gamingowy ch komputerów, kon
sol i akcesoriów - mówi Jakub Chrza
nowski, Gaming Department Manager 
w Impakcie. 

Po drugie gracze, zwłaszcza pasjonaci 
(tak zwani hardcorowi albo core userzy), 
skłonni są wydawać więcej pieniędzy na 
swoją ulubioną rozrywkę. 

- Polscy gracze szukają lepszych urzą
dzeń. Jeszcze trzy lata temu kupowa
li głównie najtańsze akcesoria, teraz 
największą popularnością cieszą najbar
dziej zaawansowane modele - zauważa 

coraz 
bardziej 
yskowne 

Bartosz Kusznerko, Country Mana
ger Jollenbeck (właściciel marek 
Speedlink i Roccat). 
Dostawcy spodziewają się kon

tynuacji tego trendu, bo - po trzecie 
f - do zwiększenia popytu na urządzenia, 
akcesoria i komponenty, zwłaszcza te 
nowe i droższe, powinny przyczynić się 
tegoroczne, długo oczekiwane premie
ry konsol Microsoftu (Xbox One) i Sony 
(Playstation 4), które już na starcie oka
zały się sprzedażowym hitem - w dniu 
debiutu, czyli 22 listopada, klienci na ca
łym świecie kupili po około 1 mln tych 
urządzeń. Według producentów i dys
trybutorów nie tylko nowe urządzenia 
przyczynią się do większego popytu na 
konsole. Można spodziewać się pre
mierowych gier także na PC, które bę
dą wymagały wydajniejszego sprzętu, co 
skłoni graczy do wymiany komputerów 
lub podzespołów na nowsze. 

DESKTOPY Z PRZEWAGĄ 
Choć obecnie najwięcej mówi się o kon
solach, zdaniem dostawców polscy gra
cze najbardziej lubią desktopy. Niektórzy 

oceniają udział stacjonarnych kompu
terów w rynku gamingowych PC 
(w porównaniu z laptopami) nawet 
na około 90 proc. Powód: laptop 
dla graczy jest 2-3 razy droższy 
od desktopa o porównywalnych 
parametrach. Na sprzęt prze
nośny trzeba wydać ok. 5 tys. zł, 
a nawet kilkanaście tysięcy zło
tych (są laptopy z etykietą „dla 
graczy" zaokoło 3 tys. zł, ale raczej 

nie spełnią oczekiwań pasjonatów). 
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Tymczasem desktop gamingowy to wyda
tek około 2-2,5 tys. zl, nie licząc monitora. 

-Nadal barierą jest cena notebooków ga-
mingowych - przyznaje Sławomir Stanik, 
Country Manager Asusa. 

Spodziewa się jednak, że popularność 
takich urządzeń będzie się zwiększać. 

- W 2013 roku przewidujemy wzrost 
sprzedaży notebooków gamingowych 
Asusa z serii G oraz urządzeń z serii N 
o mocnych konfiguracjach: o około 5 proc. 
w stosunku do roku ubiegłego - zapewnia 
rozmówca GRN Polska. 

W opinii resellerów, z którymi roz
mawialiśmy, gracze pasjonaci preferują 
raczej desktopy składane z wybranych 
podzespołów, ponieważ mogą je opty
malnie dobrać do swoich potrzeb (zwią
zanych zwykle z pojawieniem się nowego, 
ważnego tytułu na rynku gier - wtedy też 
rośnie zapotrzebowanie na podzespoły). 
Część producentów sprzętu uważa, że 
gotowe PC dla graczy będą zyskiwać na 
popularności. 

- Społeczność gamingowa jest obecnie 
coraz mniej zaawansowana, jeżeli cho-

Rynek 
akcesoriów 

gamingowych 
jest wart 

30-40 mln zł. 

dzi o wiedzę techniczną. Gotowe produkty 
mają więc optymalnie dobrane parame
try i chłodzenie. Nawet w trakcie wielogo
dzinnej rozgrywki, również na najwyższych 
obrotach, będą pracowały bez opóźnień -
przekonuje Marcin Piszczek, Country 
Product Manager w Asusie. 

Zastrzega jednak, że zniknięcie z rynku 
składaków to odległa w czasie perspek
tywa i minie wiele lat, zanim to nastąpi. 

ROZRYWKA DLA RODZIN 
Zdaniem dostawców komputery dla gra
czy (desktopy gotowe i składane oraz lap

topy łącznie) przeważaj ą na polskim rynku 
w porównaniu z konsolami, choć propor
cje między tymi segmentami można oprzeć 
jedynie na szacunkach. Zainteresowanie 
konsolami powinno się zwiększać w naj
bliższych kwartałach. Z kilku powodów. 
Są promowane jako sprzęt do rodzinnej 
rozrywki, więc liczba potencjalnych użyt
kowników jest większa niż komputerów, 
których używają raczej pasjonaci (zaś kon
sole preferują gracze okazjonalni, nazywa
ni casualowymi). 

- W bieżącym roku spodziewamy się kon
tynuacji trendu wzrostu sprzedaży konsol 
kierowanych do rodzin, kosztem zaangażo
wanych graczy - oznajmia Jakub Mirski, 
Marketing Manager w Microsofcie. 

Z kolei od dostawców niezwiązanych 
z rynkiem konsol słyszeliśmy także opi
nie, że urządzenia te nie zdominują pol
skiego rynku gamingowego. Głównie ze 
względu na uniwersalność peceta, który 
przyda się nie tylko do grania. Ponadto 
desktop można w razie potrzeby rozbu
dować, żeby poradził sobie z nowszą grą. 

-Aby prognozować rozwój polskiego ryn
ku gamingowego, warto przyglądać się te
mu, co dzieje się w Niemczech, gdzie według 
moich obserwacji trendy, jakie potem wy
stępują w naszym kraju,pojawiają się jakieś 
dwa lata wcześniej. Dalszy rozwój rynku PC, 
wzrost popytu zwłaszcza na desktopy oraz 
laptopy gamingowe jest tym, co nas czeka 
w przyszłym roku. Ze względu na premie
rę konsol nowej generacji przewiduję wyso-
ką sprzedaż akcesoriów przeznaczonych do 
tych platform - mówi Bartosz Kusznerko. 

Pewne wyobrażenie o wielkości obu 
segmentów w Polsce daje udział w sprze
daży gier przeznaczonych na obie plat
formy. Według szefa gram.pl Wojciecha 
Lisickiego Polacy kupują nieco więcej tytu
łów na konsole (50-55 proc.), ale tylko gdy 
weźmie się pod uwagę wersje pudełkowe. 

- Dane nie uwzględniają dystrybucji cyf
rowej gier, która prawdopodobnie sporo 
w tym podziale mogłaby zmienić,ponieważ 
jest najbardziej rozwiniętą na rynku gier 
komputerowych - zastrzega szef spółki. 

ROK PRZEŁOMU 
Słyszeliśmy także opinie, że w 2013 r. 
w przypadku konsol nie odnotowano du
żych wzrostów, bo użytkownicy czekali 

Zdaniem resellera 
• Piotr Mizak, właściciel, PCComp 

3000, Ziębice 

Spośród akcesoriów dla graczy klien

ci kupują głównie tanie podkładki czy 

myszy. Bieżący rok jest jednak ogól

nie słaby, jeśli chodzi o sprzedaż, nie 

spodziewam się więc dużego wzrostu 

przed świętami. Generalnie popyt na 

akcesoria gamingowe w moim sklepie 

nie jest większy niż w zeszłym roku. Je

śli chodzi o komputery, to gracze kupu

ją przede wszystkim składaki. W 2013 r. 

sprzedałem około 30 proc. więcej ta

kich urządzeń niż w zeszłym roku. 

Popyt rośnie, gdy pojawia się nowa 

przebojowa gra, która wymaga moc

niejszych podzespołów. 

• Dariusz Domagała, właściciel, 

Kerwis, Kielce 

Sprzedaż sprzętu dla graczy jest u nas 

mniejsza niż w zeszłym roku, ale klien

ci są bardziej skłonni zapłacić więcej 

za nowości. Nie oszczędzają już na 

wszystkim, tak jak kiedyś. W przypad

ku laptopów wybierane jest głów

nie MSI, natomiast zamiast gotowych 

desktopów klienci wolą „składaki". Są 

o około 20 proc. tańsze niż marko

we pecety dla graczy o podobnych 

osiągach. Co do akcesoriów, to kupo

wane są przede wszystkim myszy za 

50-70 zł. Konsol nie sprzedaję, bo to 

się nie opłaca. W marketach są tańsze 

niż w hurcie. 

na premiery nowych modeli. Dostawcy 
są zgodni, że zwiększą one sprzedaż 
w tym segmencie, choć nie pokusili się 
o ocenę, jak długo zadziała czar nowości. 
W każdym razie w końcu listopada in
formowano o dużym popycie na konsolę 
Playstation 4, która weszła do sprzedaży 
w Polsce 29. dnia miesiąca. Według nieofi
cjalnych informacji (nie uzyskaliśmy wy
powiedzi od Sony) zainteresowanie tym 
modelem w przedsprzedaży było więk
sze, niż przewidywali detaliści, a - jak 
się dowiedzieliśmy - tylko jeden market 
ściągnął około 50 konsol. Po wielkości za
mówień widać, że sieci detaliczne przewi
duj ą dużą sprzedaż. —> 
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SPRZĘT 

• Na razie polscy klienci nie mogą po
bawić się natomiast konsolą Microsoftu 
- Xbox One, która jeszcze nie pojawiła 
się w naszym kraju. Na najważniejszych 
dla koncernu rynkach na świecie jest do
stępna od 22 listopada. 

Wprowadzenie do sprzedaży obu no
wych konsol powinno rozruszać tak
że gamingowy rynek sprzętu związany 
z komputerami. 

Zdaniem 
resellera - cd. 

• Piotr Niewiadomski, właściciel, 

Perfect, Łódź 

Klienci kupują przede wszystkim naj

tańsze akcesoria gamingowe, w ce

nie do 100 zł. Nie zauważyłem, żeby 

ostatnio wzrosło zainteresowanie 

droższymi produktami. Gotowymi 

komputerami z serii gamingowych 

mało kto się interesuje, ze względu 

na ceny. Gracze wolą raczej składane 

desktopy, w których można wymie

niać podzespoły. Wychodzi taniej, 

a sprzęt jest wydajniejszy. Najczęściej 

płacą za „składaki" 3,5-5 tys. zł. Spo

śród komponentów gamingowych 

kupowane są głównie karty graficzne 

w cenie od 800 zł w górę. 

• Zbigniew Tomaszewski, współwła

ściciel, Tech-Comp, Chełm 

Po sprzęt do grania przychodzą głów

nie klienci, którzy znają się na rzeczy 

i wiedzą, czego chcą. Kupują głów

nie podzespoły, np. karty graficzne. 

Informacje o tym, co dobre, czerpią 

zazwyczaj z forów i benchmarków. 

Nie oszczędzają na nowościach, jak 

jeszcze kilka lat temu. Dla pasjonatów 

grania raczej ważniejsza jest jakość, 

a nie cena. Takie zakupy nie zdarza

ją się jednak często, mniej więcej dwa 

razy w miesiącu. W porównaniu z ze

szłym rokiem popyt jest podobny. 

Zdarzają się klienci, którzy chcą ku

pić komputer do grania za 2 tys. zł lub 

mniej, ale jak im wytłumaczę, że takie 

urządzenia niespecjalnie nadają się 

do gier, czasem dają się przekonać do 

czegoś droższego. 

- Nowa generacja oparta w całości na 
rozwiązaniach AMD i architekturze x86 
to prawdziwy przełom. Skok jakości gra
fiki na nowych konsolach oznacza, że gra
nie na PC także czeka gigantyczny postęp 
po 2-3 łatach stagnacji - komentuje Dan 
Forster, Business Development EE & ME 
w Sapphire. 

GRACZE 
NIE OSZCZĘDZAJĄ 
Wszyscy dostawcy akcesoriów sygnali
zują, że sprzedaż rośnie, i to w dwucyfro
wym tempie. Prawdopodobnie najwięcej 
sprzedają, jeśli chodzi o obroty, trzy 
marki: Creative, Logitech i Razer (ko
lejność alfabetyczna), które mogą mieć 
łącznie około 70 proc. udziału w ryn
ku. Najczęściej kupowanym dodatkiem 
są myszy. W Impakcie, który specjali
zuje się w ofercie gamingowej, udzia
ły sprzedaży poszczególnych urządzeń 
w br. są następujące: myszy komputero
we - 32 proc., słuchawki - 19 proc., kla
wiatury - 17 proc., akcesoria konsolowe 
-16 proc., gamepady - 9 proc., kierownice 
- 3,5 proc., joysticki i akcesoria do symu
latorów lotów - 3 proc. 

- Klienci bardzo chętnie kupują bezprze
wodowe myszy i klawiatury, wykorzystu
jące połączenia 5 GHz - informuje Maciej 
Kowalczyk, Product Manager Multime
dia w Hamie. 

W bieżącym roku producenci akceso
riów zwiększają ofertę droższych urzą
dzeń. Marki, które dotychczas oferowały 
przede wszystkim najtańsze produkty, 
wprowadzają urządzenia w wyższej ce
nie, np. zamiast gamingowych myszy za 
50 zł włączają do oferty lepszy sprzęt za 
100 zl. Ten trend jest związany z rosną
cym popytem na droższe akcesoria gamin
gowe, także te z najwyższej półki, czyli za 
ponad 300-400 zl (w zależności od rodza
ju sprzętu). 

- Na przykład z oferty Roccat najłepiej 
sprzedaje się mysz za 349 zł. Niedawno 
większość sprzedaży stanowiły modele za 
100-150 zł - informuje Bartosz Kuszner-
ko. 

Z kolei według Creative'a najczęściej 
kupowanym dodatkiem gamingowym 
z oferty marki są słuchawki. Pasjonaci gier 
nie oszczędzają na sprzęcie. 

£ 

I 

- Gracze są najbardziej czułymi na no
winki techniczne użytkownikami, wobec 
czego każdy nowy dobry sprzęt cieszy się 
ich uznaniem - mówi Marcin Kindler, Ge
neral Manager PowerSales International 
(dystrybutor Creative'a). 

Także AB informuje o rosnącym zain
teresowaniu słuchawkami z górnej półki 
(300-500 zl). 

- Ich sprzedaż na razie nie jest jeszcze 
duża, ale dynamika wzrostu jest impo
nująca - informuje Jarosław Słowiński, 
Purchasing Director w AB. - Co cieka
we, słuchawki tego typu powoli wypierają 
z rynku zestawy głośnikowe 5.1, które w po
przednim roku były najpopularniejszym 
rozwiązaniem wśród graczy. —> 
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WOJCIECH LISICKI 
prezes gram.pl 

W przyszłym roku impulsem do 
wzrostu sprzedaży produktów ga-
mingowych będzie pojawienie się 
nowej generacji konsol. Ich wejście 
na rynek powinno zadowolić nie tyl
ko tak zwanych core userów, ale i ca-
suali, którzy dzięki obniżkom cen 
aktualnej generacji (Xbox 360 i Play
station 3) będą mogli sobie na nie 
pozwolić. W 2014 r. oferta gram.pl 
powiększy się o akcesoria do grania 
na tabletach oraz telefonach. 

0 

BARTOSZ 
KUSZNERKO 
Country Manager 
Jóllenbeck 

Według moich obserwacji sieci han
dlowe nie są zadowolone z wielkości 
marży na produktach gamingowych. 
Dlatego całkiem niedawno urucho
miliśmy program bonusów dla part
nerów, który ma zwiększyć profity 
detalistów. Mogą z niego skorzystać 
także resellerzy. W Internecie panuje 
duża konkurencja, jest wiele sklepów, 
które sprzedają z marżą wielkości 
2-3 proc. i bez specjalnych warunków 
od dostawców trudno im zarobić. 

O 
JAKUB NAJMUŁ 
product manager w NTT 
System 

Od kilku lat możemy obserwować 
stopniowe wypieranie komputerów 
dla graczy przez konsole do gier i nie 
widać przesłanek, by ta tendencja 
miała się odwrócić. W okresie sty-
czeń-listopad 2013 spodziewamy 
się ok. 20-proc. wzrostu sprzeda
ży konsol w porównaniu z wynikiem 
w ub.r. Jednak wprowadzenie nowej 
generacji urządzeń spowodowało 
obniżkę cen starszych modeli, stąd 
wartość sprzedaży zwiększy się tylko 
o 5-10 proc. W 2014 r. zmiana w Port
folio konsol zapewni utrzymanie 
dwucyfrowej dynamiki wzrostu. 
PS3 i Xbox 360 będą stopniowo tra
cić na popularności, ale ze względu 
na duży wybór gier na te platformy 
konsole te nadal będą kupowane. 
Nie bez znaczenia jest ich cena, która 
waha się w granicach 1000-1200 zl. 
Dla porównania: nowe konsole będą 
dostępne za 1800-2000 zł. 

MARCIN KINDLER 
General Manager, 
PowerSales International 

Wydaje się, że sprzedaż słuchawek 
będzie rosła w każdym segmencie 

- zarówno modeli w cenie do oko
ło 159 zł, jak i droższych (do 300 zł), 
a nawet 500 zl i więcej. Jeśli chodzi 
o karty dźwiękowe, to sprzedaż jest 
mniej więcej na stałym poziomie od 
kilku lat, z wyraźnym trendem wzro
stu popularności kart zewnętrznych, 
co świadczy o coraz większym udziale 
notebooków w rynku gamingowym. 

DAN FORSTER 
Business Development 
EE & ME, Sapphire 

Rośnie popyt na komponenty 
z wyższej półki. Oczekujemy, 
że około 50 proc. sprzedaży będą 
stanowić produkty skierowane do 
graczy casualowych, a 25 proc. 
- do rosnącego sektora entuzjastów. 
Gotowe komputery gamingowe 
nie zastąpią składaków. Dla gracza 
bardzo istotne jest stworzenie 
zestawu, który najlepiej spełnia 
jego oczekiwania. 
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•  SPRZĘT 

J MARCIN PISZCZEK 
}i:| Country Product Manager, 
; Asus 

Udział sprzedaży gamingowych płyt 
głównych w 2013 r. wzrósł nam dwu
krotnie. W segmencie gamingowych 
kart graficznych, tych z najwyższej 
półki, cały nakład, który sprowa
dzamy do Polski, jest wykupywany. 
Spodziewamy się utrzymania tego 
trendu. Naszym zdaniem podstawo
wym komputerem w domu będzie 
urządzenie mobilne - notebook lub 
tablet. Desktop będzie wybierany 
przez użytkowników szukają
cych i potrzebujących dużej mocy 
obliczeniowej, m.in. do gier, obróbki 
grafiki, zaawansowanych programów 
wektorowych. 

JAKUB CHRZANOWSKI 
Gaming Department 
Manager, Impakt 

W zeszłorocznych wyliczeniach za
kładaliśmy wzrost sprzedaży sprzę
tu dla graczy na poziomie 30 proc. 
Dziś wiemy już, że wynik ten będzie 
znacznie wyższy. Nasza progno
za na 2014 r. jest ostrożna i zakłada 
40-proc. wzrost zbytu akcesoriów 
gamingowych. W 2013 r. strzałem 
w dziesiątkę okazały się produkty 
kierowane do grupy mniej zamoż
nych graczy za 40-200 zł. 

MACIEJ KOWALCZYK 
Product Manager 
Multimedia, Hama 

Zauważamy wyraźny spadek zainte
resowania akcesoriami przeznaczo
nymi dla konsol przenośnych. Należy 
to tłumaczyć rosnącą popularnością 
smartfonów i tabletów. Natomiast na 
niezmienionym poziomie pozostaje 
popyt na akcesoria do konsol stacjo
narnych. W tym segmencie spodzie
wamy w 2014 r. wzrostu, choć będzie 
on powolny, ze względu na ceny no
wych urządzeń. 

JAROSŁAW SŁOWIŃSKI 
Purchasing Director 

1 w AB 

W ostatnim czasie notujemy coraz 
większe zainteresowanie artykułami 
gamingowymi. Rynek ten podzielony 
jest na dwie główne grupy produk
tów: komputery i konsole. Te pierw
sze w dalszym ciągu mają znacznie 
większy udział w sprzedaży. Jeśli 
chodzi o konsole, to przewidywana 
wartość rynku w 2013 r. wynosi 
480 mln zł. Oznacza to wzrost o bli
sko 2 proc. w stosunku do 2012 r. 
W 2014 r. przewidujemy jeszcze więk
szy wzrost wartości sprzedaży. 
Coraz bardziej popularne staje się 
granie rodzinne. 
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Do KONSOL TEŻ KUPUJĄ 
Według Bartosza Kusznerko sprzedaż ak
cesoriów dla graczy w porównaniu z ze
szłym rokiem wzrosła o 50 proc. Jeśli 
chodzi akcesoria komputerowe, przewi
dywany jest dalszy wzrost popytu. 

- Ceny powinny utrzymać się na podob
nym poziomie jak w 2013 roku. W tej branży 
nie ma dużych spadków - mówi Coun
try Manager Jóllenbeck. 

Akcesoria do konsol stanowią mniej
szą część sprzedaży. Najczęściej kupo
wanymi dodatkami są pady. Także w tym 
segmencie widać ożywienie, a wyraźny 
trend wzrostowy powinien utrzymać się 
w przyszłym roku. 

- Skupiamy się na ofercie dla graczy 
konsolowych. Jesteśmy przekonani, że 
przyszły rok będzie bardzo owocny. W bie
żącym roku zanotowaliśmy wzrost sprze
daży produktów gamingowych o ponad 
25 proc., natomiast w 2014 r. planujemy 
jeszcze większe obroty - mówi Błażej Na
dobny, Product Manager w Yeracompie. 

Jego zdaniem klienci najczęściej za
mawiają kierownice do Xboksa 360 i PS3, 
oraz joysticki do PC i PSS. W przypadku 
kierownic dominuje średnia półka ceno
wa: od 200 do 450 zł brutto. W przypadku 
joysticków popularne są modele z prze
działu cenowego od 100 do 250 zł brutto. 

- Sprzedaż akcesoriów do konsol rok do 
roku wzrosła w Impakcie ponad dwukrot
nie. Premiera urządzeń nowej generacjijesz
cze zwiększy popyt. Kolejnym czynnikiem, 
który pozytywnie wpłynie na sprzedaż ak
cesoriów konsolowych, jest to, że ceny PS3 

orazXboksa360poszybują w dół, sta
jąc się bardziej przystępne dla pol

skich klientów - prognozuje 
Jakub Chrzanowski. 

- Jeżeli ceny konsol 
starej generacji spad
ną w przyszłym roku 
o 30-40 proc., sprze
daż akcesoriów do 
nich utrzyma się na 
zbliżonym poziomie 
co w 2012 i 2013 r. 
- twierdzi Bartosz 

Kusznerko. 
Nie we wszystkich 

kategoriach akceso
riów gamingowych od
notowano wzrost. Roz-

Resellerzy 
są mniej 

optymistyczni 
niż producenci 
i dystrybutorzy. 

czarowała sprzedaż produktów prze
znaczonych do grania mobilnego (na 
smartfonach i tabletach). 

- Dla użytkowników wydających na gry 
kilka lub kilkanaście złotych akcesoria te 
okazały się prawdopodobnie zbyt drogie 
- uważa przedstawiciel Impaktu. 

POTRZEBNE NOWE PODZESPOŁY 
Również w przypadku komponen
tów gamingowych dostawcy informują 
o trendach podobnych do tych, które ob
serwujemy na rynku akcesoriów - sprze
daż rośnie, a zainteresowanie klientów 
kieruje się w stronę droższych produktów. 

- Segment sprzętu przeznaczonego dla 
najbardziej wymagających użytkowników 
zanotował wzrost sprzedaży o 25proc. rok do 
roku - twierdzi Dan Forster, Business Deve
lopment EE & ME w Sapphire. - W2013 r. 
zanotowano zdecydowany zwrot w kierun
ku komponentów z wyższej półki i uważam, 
że ten trend będzie kontynuowany w 2014 r. 

Graczy korzystających z komputerów 
do wymiany podzespołów na lepsze skło
nią nowe, wymagające gry (Battlefield 4, 
Call ofDuty: Ghosts), które w pełni wyko
rzystują możliwości nowych konsol zbu
dowanych platformach AMD. 

- Do grania w najnowsze tytuły potrzeb
ny będzie najnowszy sprzęt. W ciągu ostat
nich dwóch lat nie obserwowaliśmy tak 
znaczącego postępu w dziedzinie graficz
nej mocy obliczeniowej, więc aktualne wy
darzenia istotnie wpłyną na przyszły rok 
- wyjaśnia menedżer Sapphire. 

Karty graficzne to najczęściej kupowa
ne podzespoły gamingowe. Na przykład 
wAsusie popularnyjest sprzęt ze średniej 
półki za 500-1000 zł. 

- Dla użytkowników najważniejsza jest 
wydajność komponentu i to, czy poradzi 

sobie w wybranych przez nich tytułach -
mówi Marcin Piszczek, Country Product 
Manager w Asusie. - Sztandarowe mode
le z serii ROG, których cena kształtuje się 
powyżej 1000 zł, cieszą się dużym zainte
resowaniem wśród graczy i overclockerów, 

podkręcających sprzęt i szukających maksy
malnych osiągów. 

Z kolei PowerSales International, dys
trybutor Creative'a, wskazuje na zwięk
szającą się sprzedaż zewnętrznych kart 
dźwiękowych. 

Z TELEWIZORÓW 
NA MONITORY 
Nie tylko dostawcy urządzeń, komponen
tów i peryferii zyskują dzięki popytowi 
na gamingowy hardware. MMD (produ
cent monitorów marki Philips) oraz AOC 
informują o ponad 1000-proc. wzroście 
sprzedaży produktów dla graczy, nie 
informując jednak, do jakiej wielkości 
odnosi się ta liczba. Według dostawcy 
najczęściej kupowane są modele za oko
ło 1,2 tys. zł, które cechuje częstotliwość 
odświeżania 144 Hz i czas reakcji 1 ms. Pm 
van Til, Product Manager MMD i AOC, 
uważa, że popyt na tego rodzaj u urządze
nia powinien utrzymać się także w przy
szłym roku. Z tym że taki sprzęt będzie 
kupowany w większej ilości. 

- Użytkownicy konsol nowych generacji 
mogą zacząć rozważać przejście z telewi
zorów na monitory gamingowe. Różnica 
pomiędzy wydajnością telewizorów a mo
nitorów stale rośnie - zauważa Pm van Til. 

Podsumowując, według optymistycz
nie nastawionych dostawców w przy
szłym roku lepszy niż w 2013 powinnien 
być popyt praktycznie na wszystko, co 
jest związane z graniem i grami. Reselle-
rzy podchodzą do tego segmentu z mniej
szym entuzjazmem (patrz: wypowiedzi 
w ramkach na str. 25 i 26). • 
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