
E-sport jako branża 
odporna na koronawirusa
SARS-CoV-2 oraz dająca 
nowe możliwości rozwoju 
organizacjom sportowym.
Michał Mango

Warszawa - 18/05/2021



Spis treści

• ESE Entertainment 3

• Czym jest Esport 4

• Rozwój Esportu w 2020 roku 7

• Digital Motorsport 15

2



O firmie
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ESE Entertainment to międzynarodowa firma działająca w branży gier, rozrywki

i technologii, notowana na kanadyjskiej giełdzie TSX Venture Exchange.

Zespół, jakim dysponuje firma składa się z osób doświadczonych w obszarze esportu i

gamingu, marketingu sportowego, organizacji wydarzeń międzynarodowych, mediów,

badań rynku i technologii. Firma posiada doświadczenie w realizacji projektów na

rynkach europejskim, północnoamerykańskim oraz azjatyckim.

Produkty, z którymi można kojarzyć firmę to przede wszystkim drużyna esportowa K1CK

działająca w grach takich jak: League of Legends, Rocket League czy FIFA. Oprócz tego

ESE znane jest z takich produktów jak turniej Rocketmania, Porsche Esports Sprint

Challenge Polska, Orlen Stay&Play, czy FIA Rally Star.



Czym jest Esport



Esport: 
Działanie ekosystemu
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Esport: 
Najważniejsze tytuły
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Wiele z popularnych gier z dopracowanym

trybem wieloosobowym wytworzyła swoją

profesjonalną scenę esportową.

Portal The Esports Observer co kwartał tworzy

analizę wpływu danej gry na rozwój globalnej

sceny esportowej.

W Tierze 1 pokazane są gry, które mają na 

branże największy wpływ, osiągają najlepsze 

wyniki i są najprężniej rozwijającymi się scenami. 

Tier 2 ukazuje mniej popularne tytuły, które mają 

nieco mniejszą liczbę wyświetleń wydarzeń 

esportowych, czy obejrzanych godzin.

Tier 3 pokazuje gry, których zainteresowanie 

wśród miłośników gier jest najmniejsze.

Źródło: The Esports Observer

Najważniejsze gry sceny 
esportowej (Q1 2021)



Rozwój Esportu 
w 2020 roku



Rozwój Esportu: 
Wyświetlenia 
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Branża esportu w ostatnich latach doświadczyła

znaczącego rozwoju pod względem liczby

wyświetleń osób oglądających swoje ulubione

gry w wykonaniu najlepszych graczy na świecie.

W 2019 liczba wyświetleń z wydarzeń

esportowych globalnie wynosiła 397,8

milionów. W roku 2020 widoczny był

zdecydowany wzrost aż do 435,9 milionów

wyświetleń. Według portalu Statista

przewidywany jest wzrost tego wskaźnika aż do

poziomu 577,2 milionów wyświetleń globalnie

w 2024 roku.
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Źródło: Statista.com

Globalna liczba wyświetleń z 

wydarzeń esportowych 

w latach 2019-2024 (w milionach)



Rozwój Esportu: 
Dochód 
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957,5 950,3
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Źródło: Newzoo

Wzrost globalnego dochodu z branży 

esportu w latach 2018-2023 

(w milionach) 

W latach 2018-2020 widoczny był drastyczny

wzrost wartości globalnych dochodów w branży

esportu.

W 2018 roku dochód ten wynosił $776,4

milionów. Do 2020 roku nastąpił wzrost aż do

$950,3 milionów – przewidywany jest wzrost

dochodów branży aż do poziomu $1,598,2

miliarda w 2023, ze średnim rocznym

wzrostem o 15,5% pomiędzy latami 2018-2023.



Rozwój Esportu: 
League of Legends
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Jedną z największych atrakcji związanych z rozgrywkami w

grze League of Legends są Mistrzostwa Worlds, które w

2020 roku oglądane były łącznie (na platformach takich jak

Twitch, YouTube oraz inne) przez ponad 1,41 miliarda

godzin/wyświetleń.

Wśród innych znanych i popularnych możemy wymienić

turnieje LCK, LEC czy LCS.

Obejrzane godziny poszczególnych wydarzeń to

następująco:

• LCK Lato 2020 – 43,6 milionów godzin / wyświetleń

• LEC Lato 2020 – 40 milionów godzin / wyświetleń

• LCS Lato 2020 – 34,7 milionów godzin / wyświetleń

Fot. Worlds 2020



Rozwój Esportu: 
League of Legends Polska
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W Polsce najpopularniejszymi turniejami z gry League

of Legends są: Ultraliga oraz Polska Liga Esportowa.

W Ultralidze ogólna liczba wyświetleń zsumowana ze

wszystkich platform streamingowych wynosiła 3,954

miliony wyświetleń oraz liczba obejrzanych godzin

razem wynosiła 1,050 mln godzin w 2020 roku.

Polska Liga Esportowa zanotowała ponad 2,390

miliony wyświetleń oraz 0,448 mln obejrzanych

godzin.
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ESE Entertainment w ramach współpracy

z Neosurf zorganizowało otwarty turniej dla graczy

z polskiej społeczności League of Legends

o nazwie Neosurf Abyss.

Mecze odbywały się na mapie Howling Abyss

i rozgrywały się w formacie B01 (Best of 1) oraz

BO3.

Turniej odbywał się poprzez platformę meta.us

a pulą nagród było 5 000 zł.

Turniej Neosurf Abyss
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W 2020 roku scena Counter Strike’a: Global

Offensive przeżyła renesans pod względem

ogólnego zainteresowania i obejrzanych godzin

największych wydarzeń esportowych.

Na przykładzie ESL Pro League w 2020 roku

można było zauważyć wzrost do 89 milionów

obejrzanych godzin – o +129% większa ilość w

porównaniu z 2019 rokiem. Oprócz tego ogólna

liczba wyświetleń wydarzenia wzrosła do 295

milionów (+91% wzrost w porównaniu z 2019

rokiem), potwierdzające dynamiczny wzrost

zainteresowania branżą esportu.

Fot. ESL

Rozwój Esportu: 
Counter Strike
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Z powodu wysokiego zainteresowania sceną

CS:GO, ESE Entertainment przygotowało dla

lokalnej społeczności miasta Mysłowice –

Mysłowice Winter Cup 2021.

Turniej odbywał się na mapach typu Wingman,

czyli mapach mniejszych niż standardowe oraz

mecze odbywały się w wymiarze 2vs2. Dla

zwycięzców przygotowana była pula nagród w

wysokości 1 500 zł.

Mysłowice Winter Cup



Digital Motorsport



F1 Esports

1
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F1 Esports to esportowy odpowiednik mistrzostw Formuły 1 organizowany przez Gfinity

na corocznej edycji gry o cyklu F1. Zawody te mają reputację najbardziej

konkurencyjnych w całym simracingu, na co między innymi wpływa największa w historii

pula nagród.
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F1 Esports - Zasięgi
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Porsche Esports

1
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PESC to seria tworzona pod patronatem Porsche i wykorzystująca model 911 Cup do

organizacji bliskich i ekscytujących wyścigów. Dwa, krótkie i intensywne wyścigi podczas

jednej rundy w połączeniu z odwróceniem pierwszej ósemki na starcie do drugiego

przejazdu skutkują wysokim zaangażowaniem odbiorcy w oglądany produkt.
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V10 R-League

1
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V10 R-League to innowacyjna seria esportowa, która nie powiela utartych schematów,

ale sprawdza nowa rozwiązania. Wprowadziła format rozgrywki pucharowej, gdzie

zespoły rywalizują między sobą w formacie 1 vs 1 w krótkich, maksymalnie 5-cio

okrążeniowych wyścigach.
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V10 R-League - zasięgi
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eNASCAR

W ramach stałego zacieśniania współpracy między iRacing, a NASCAR powstała seria

eNASCAR Coca – Cola. Przyciąga światową czołówkę kierowców owali, a w 2020 roku

powstał jej odpowiednik dla prawdziwych kierowców, którego pierwszy wyścig zapisał się

w historii Ameryki jako transmisja z największą liczbą oglądających w historii esportu.
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eNASCAR - Zasięgi
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Digital Motorsport
SERIA GRA PRIZE POOL ZASIĘGI

F1 Esports F1 2020 500 000$

Ogólny zasięg w 
social media – 290m

Suma wyświetleń 
transmisji – 9.7m

Porsche Esports 
SuperCup

iRacing 200 000$
Suma wyświetleń 
transmisji – 2.2m

V10 R-League Assetto Corsa 150 000$

Suma wyświetleń 
transmisji (razem z 

TV/bez TV) –
40m/8.5m 

eNASCAR iRacing 330 000$
Suma wyświetleń 

transmisji– 5m
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Rocketmania
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Rocketmania to autorski projekt ESE Entertainment

organizowany w grze Rocket League, w czterech

wschodnioeuropejskich krajach z pulą nagród 40 000 zł.

W skład turnieju wchodziło ponad 80 drużyn podczas

kwalifikacjach i 240 uczestników walczących o podium

na wydarzeniu transmitowanym na żywo. Rocketmania

zebrała widownię z całej Europy wynoszącą ponad 20

tysięcy osób.



Porsche Esports 
Sprint Challenge Polska
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Porsche Esports Sprint Challenge to

międzynarodowy turniej w dziedzinie Digital

Motorsportu, w którym kierowcy rywalizują ze sobą

zza kierownicy wirtualnego samochodu Porsche

Cayman GT4 Clubsport.

Porsche Esports Sprint Challenge Polska to także

oficjalne mistrzostwa Polski w Digital Motorsporcie

wspierane przez Polski Związek Motorowy i FIA.

ESE to główny partner marketingowy, współpracujący

z Eleven Sports i innymi mediami.



Orlen Stay&Play
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Projekt angażujący ponad 40 sportowców w tym

Roberta Kubicę, Anitę Włodarczyk, Pawła Fajdka,

Bartosza Zmarzlika i innych sportowców Orlen Team

oraz Grupy Sportowej Orlen w aktywności esportowe.

Zadaniem ESE było zorganizowanie kampanii

reklamowej, przeprowadzenie transmisji online na

Twitch, Youtube i Facebook wraz z zapewnieniem

komentatorów oraz udostępnieniem sprzętu dla osób

biorących udział w wydarzeniu.



Dziękuję za uwagę!

ESE Entertainment

Michał Mango: Head of Strategy

m.mango@esegaming.com
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