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RADARSKA LOTERIJA



RADARSKA LOTERIJA

25.000 vozil v 3 dneh

22 % nižja povp. hitrost

Nekaj zelo zadovoljnih 

(pridnih) voznikov



MENU

1. Igrifikacija?  

2. 5 temeljnih komponent 

3. Oblike in načini 

4. Praksa 

5. Ključne ugotovitve



Igrifikacija pomeni uporabo zakonitosti - psihološki učinki, mehanike in elementi - 

iger v neigralnih kontekstih za animacijo (aktivacijo) ciljne skupine (zaposleni ali 

uporabniki) ali za reševanje konkretnega problema.

IGRIFIKACIJA?



★ BOLJŠEGA POZNAVANJA UPORABNIKOV 

★ BOLJ KAKOVOSTNE IN POMENLJIVE 

IZKUŠNJE ZA UPORABNIKA 

★ VPLIVA NA VEDENJE UPORABNIKOV 

★ POVEČANJA PRODAJE

Z IGRIFIKACIJO DO



5 KLJUČNIH KOMPONENT USPEŠNE IGRIFIKACIJE

3. Povratne informacije 

2. Pravila 

5. Motivacija

4. Nagrade 

1. Cilj 



Ključno vprašanje

Primer

Osvojiti trdnjavo, rešiti princeso, odkleniti vrata, 

poiskati ključ, premagati uro, pobrati elemente, 

vzgojiti avatar, …
Kaj točno naj uporabnik naredi? 

Reši kviz, poglej kateri lik izmed 

Prijateljev v resnici si in povem ti, kateri 

nogometni snack imaš najraje!

1 - CILJ



Pri vsakem vprašanju lahko označiš le 

en odgovor, za odgovarjanje pa imaš na 

voljo le 15 sekund.

Ključno vprašanje

2-PRAVILA

Primer

Kako se igra igra? Česa naj uporabnik 

NE naredi?

Omejitev časa, omejeno št. življenj, negativni 

elementi … 



Ključno vprašanje

Primer

3-FEEDBACK

Status bar, progresija, sporočila o napredku …
Ali bo uporabnik ve kaj se je zgodilo in 

kako nadaljuje?
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Ključno vprašanje

Primer

4-NAGRADE

Značke, točke, kovanci, lestvice najboljših, nalepke, 

avatarji, skrivna sporočila ….

Skrivna igra odklenjena!  

Po zaključku kviza te čaka unikatna 

skrivna igra.

Kako uporabniku pokažemo, da je 

dosegel mejnik v igri?



Ključno vprašanje

Primer

5-MOTIVACIJA

Intrinzična in ekstrinzična motivacija

How you doiin? Ti si res pravi Joey. Med 

ogledom letošnjega Eura 2021 boš 

zagotovo zmazal 10 velikanskih pic. Le 

kdo bi ti zameril! Tule je kupon za eno 

brezplačno, če rezultat deliš naprej. 

Zakaj bi uporabnik igral igro? 



KVIZI

★ SEGMENTACIJA 

★ MASS PERSONALIZACIJA  

★ CROSS & UP-SELL 

★ BUSINESS INSIGHTS 

★ E-MAIL PRIJAVE 

★ PREDSTAVITEV 

★ IZOBRAŽEVANJE

V spletni trgovini je kviz vaš prodajalec.



brooklynbicycleco

36.996 obiskov kviza

14.248 email naslovov

39 % Conv. Rate

5-koračni prodajni kviz za optimalno 

izbiro kolesa. 

SAUCE: https://outgrow.co/blog/macroscape-interactive-marketing-story



Fusion vitamins

65.4 % vseh obiskovalcev 

vstopilo v kviz

44.0 % kviz rešilo do 

konca

15.1 % uporabnikov kupilo 

izdelek po zaključku kviza

Kviz prodajni lijak z direktnim 

prodajnim učinkom.

SAUCE: https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/3829568/Case%20Studies/Bariatric%20Fusion%20Quiz%20Case%20Study.pdf 



Lidl Slovenija

7.700 oodigranih iger

6.500 odg. na anketo

55 % prijav na e-novice

Kviz za predstavitev nove serije izdelkov 

s poslovno anketo

SAUCE: Escapebox case study



Prepro100 Braun

38 % vseh obiskovalcev 

igralo kviz

3.700 odigranih kvizov in 

5 min povp. čas igranja

41% CTR v spletno 

trgovino na izdelke 

Igrivo potovanje po času za 100 jubilej 

blagovne znamke in predstavitev 

ekskluzivne linije izdlekov.

SAUCE: Escapebox case study



KLJUČNE PREDNOSTI & ORODJA

★ IZVEDBENO ENOSTAVNI 

★ UPORABNIŠKO UČINKOVITI & 

PRIJAZNI 

★ HITRO PRILAGODLJIVI  

★ PONOVNO UPORABLJIVI ( reusable)

Ključne prednosti in razlogi za 

uporabo Orodja za pripravo kvizov



OGLASNE IGRE

★ BRAND AFFINITY & AWERENSS 

★ VIRALNOST 

★ LOJALNOST IN 

PREPOZNAVNOST 

★ DOSEG 

★ DIFERENCIACIJA S 

KONKURENCO



Tesla Model 3 in X

Uporabniki med igro v Tesli 

preživeli 1,6 ure na dan

900.000 odigranih iger 

Igralci glavna ciljna publika 

(30-40y moški)

Tesla kot glavni promocijski kanal za model 

3 in X uporabil kar igro PUBG. 



Smile & Play nogometni izziv

80 % vpisalo kartico zvestobe 

in delilo igro

68 % igro igralo več kot dvakrat

TOP share kanali Fb, Email, 

WhatsApp, Viber

Promocija ekskluzivnih izdelkov po posebni ceni za 

člane kluba zvestobe z zabavno igro pobiranja žog.



Škratkova dežela

17.000 oodigranih iger

Več kot 14 min pov. čas igranja

65 % prijav na e-novice

Promocija božičnih in novoletnih igrač v 

času obdarovanja in stik s specifično ciljno 

publiko. 



Shrimp Attack

200.000 oodigranih iger

22 % uporabnikov vnovčilo 

kupone iz igre

91% uporabnikov igralo do konca

Predstavitev nove jedi z zabavno igro in 

možnostjo osvojitve brezplačnega kupona 

za novost.



KLJUČNE PREDNOSTI & ORODJA

★ UNIKATNE 

★ ZABAVNE  

★ SUBTILNE PRI SPOROČANJU INFO 

★ DOLGI IGRALNI ČASI 

★ VISOKE STOPNJE E-PRIJAV

Ključne prednosti in razlogi za 

uporabo
Orodja za pripravo kvizov/iger



★ DEMO oz  GUEST PLAY 

★ NIZKA VREDNOST NAGRAD 

★ KVIZI SUPER ZA HITRE ODZIVE 

★ IGRA MORA BITI ZABAVNA

4 KLJUČNI POUDARKI



Hvala

www.escapebox.si 

@escapebox

blaz@escapebox.si 


