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GAMES UITGELICHT

Mindscape brengt 
onlinegames naar retail
Op het moment dat consolegames een steeds groter aandeel in de gameverkopen claimen, komt Mindscape 
met een nieuwe lijn pc-spellen. Commerciële zelfmoord? “Integendeel”, zegt marketingmanager Noor van 
der Woude-Hoge, “het is juist een teken van vertrouwen in dat marktsegment.”
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▶  Fysieke versies van onlinegames compleet 
gelokaliseerd

▶ Release op cd-rom verbreedt doelgroep 
▶ Dit jaar twee worpen casual games

In 2007 waren acht van de tien verkochte games 
bedoeld om te spelen via een Sony-, Nintendo- 
of Microsoft-console. De resterende 20% kon via 

de pc gespeeld worden. Daar staat tegenover dat de 
computer de noodzakelijke intermediair is voor een 
potje onlinegamen en steeds meer fysieke spellen 
een onlinecomponent hebben. Te zeggen dat de rol 
van de computer op de gamemarkt is uitgespeeld, 
gaat dus veel te ver. Sterker: het tegendeel is waar. 
Mindscape is het dan ook niet eens met de stelling 
dat het uitbrengen van spellen voor de computer 
maar ‘ouderwets’ is. Geen vreemde reactie natuur-
lijk, voor een bedrijf dat net trots een nieuwe lijn 
pc-games aankondigt. En wel eentje die sterk met 
de onlinewereld verbonden is. Mindscape gaat na-
melijk een aantal populaire casual games op cd-rom 
uitbrengen en is daartoe langlopende partnerships 
aangegaan met o.a. ontwikkelaars PopCap Games en 
PlayFirst. Die behelzen de fysieke distributie van de 
games in de Benelux en Scandinavië. 

“Tot nu toe konden casual games alleen via internet 
gespeeld worden en kon je een beperkt aantal levels 
online spelen of de complete 
game tegen betaling downloa-
den”, zegt Van der Woude-Hoge. 
“Dat wij die complete games nu 
fysiek aanbieden, is vrij nieuw.” 
Wat ook anders is dan de online-
versies, is dat de producten vol-
ledig gelokaliseerd zijn. Ook de 

verpakkingen zijn voor elke Benelux-inwoner te 
begrijpen.
De prijsstelling is volgens de marketingmanager ‘erg 
prettig’. Waar voor de download van een spel als 
Bejeweled 2 € 29,99 betaald moet worden, gaat het 
spel op cd-rom de helft kosten. Andere games wor-
den zelfs voor rond een tientje verkocht. Mooie prij-
zen, maar te hoog om de spellen als impulsproduct 
te betitelen. Van der Woude-Hoge noemt het ever-
greens: “Mensen kennen het spel via internet en wil-
len het hebben. Zo verzorgen de gameportals dus 
eigenlijk onze promotie.” Mede daardoor kan 
Mindscape de marketingactiviteiten zelf low key 

houden: behalve communica-
tie via het vakblad wordt gere-
kend op een � inke hoeveelheid 
free publicity in publieks-
bladen en worden ‘geschikte 
bladen’ in de gelegenheid 
gesteld de games bij prijsvra-
gen weg te geven.
Mindscape brengt de games 
uit onder haar eigen label en 
komt dit jaar met zeker twee 
worpen van elk vijf spellen. De 

eerste verschijnt eind mei, begin juni en bevat het 
onder jongeren populaire Diner Dash, het voor 
30-plussers bekende Rubik’s Cube (beide met een 
adviesprijs van € 9,99) en drie op volwassenen ge-
richte PopCap-titels à € 14,99: Insaniquarium, Zuma 
en Bejeweled 2. Die laatste is volgens Van der 
Woude-Hoge dé topgame. “Van Bejeweled 1 en 2 
werden sinds 2001 online en fysiek wereldwijd meer 
dan 10 miljoen games verkocht.” In september volgt 
een tweede worp, waarin twee volgende delen van 

Diner Dash en opnieuw drie PopCap-
titels. De populaire game Bookworm is 
daar een van. Na deze worpen wordt ge-
evalueerd of de verkoop in de Benelux en 
Scandinavië net zo voorspoedig verloopt 
als in bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar 
de fysieke verkoop van casual games vol-
gens de marketingmanager een groot 
succes is. Mindscape kan in elk geval nog 
even vooruit. “PopCap biedt online in-
middels tientallen titels aan.” 

Over de verwachtingen worden geen concrete uit-
spraken gedaan maar dat die positief zijn, is logisch. 
“Casual gaming is de laatste tijd een beetje een kreet 
geworden, alsof het een nieuwe vorm van gamen is. 
Het is in werkelijkheid natuurlijk een bekend con-
cept, maar dat het nu ook via retail te koop is, is vrij 
nieuw.” Mindscape wil de games breed in de markt 
zetten, via bijvoorbeeld speelgoedketens, Media 
Markt, Dixons en Dynabyte. “PopCap ziet retail als 
een extra distributiekanaal voor een andere doel-
groep dan de onlinegamers. Dat zijn volgens de laat-
ste berichten vooral huisvrouwen van 35+, maar op 
deze manier denken we een aanmerkelijk bredere 
doelgroep te kunnen bereiken: zowel jonger als 
ouder.” ■
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