ﺑﺎزی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺗﺎزهای را ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺗﺎزه و دﺳﺖﻧﺨﻮردهای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوران ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ را در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﺎزی از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻼﯾﻦ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺬاب و ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن دﺳﺖﮐﻤﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪارد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ و اﯾﮑﺲﺑﺎﮐﺲ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻫﺮ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎزی اﻣﮑﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن آن وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﯾﮏ روز ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درﺳﺖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺎمﻫﺎ و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﺗﺮک ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﻇﺮاﻓﺖ و ﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻼن در آﯾﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﺷﮑﻞ ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ
اﺻﻠﯽ روﻧﺪ ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺬاب ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ روﺑﻪرو ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزی و
ﭘﻠﺘﻔﺮم آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮان آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ وﺟﻮد »ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای« ) (In-App Purchaseﻫﻢ او را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎزی
راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﭙﺮدازد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻓﻌﺎل ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﭼﻄﻮر از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮب
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

آﻏﺎز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل
»ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ« دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺎزیﻫﺎ در ﺳﺒﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﻫﺮ ﮐﺪام روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻی »ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ« ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎزی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و دﻧﯿﺎﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺘﺎرهای« و »ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞدﻫﻨﺪﮔﺎن« )(Transformers
ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Rovioواﮔﺬار ﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻮدﯾﻮ
را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻢ از ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮدآور ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ« ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن در ﺑﺎزی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ را
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻘﺶ و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ» .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ« ﯾﮏ اﻟﮕﻮی
ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ درسﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و راه را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.
شکل-۱
»پرندگا
ن
خشمگین«
یک
الگوی
موفق
کسبوکار
است که
درسهای
بیشماری
در
بازاریا
بی و
تبلیغات
در
اختیار
همه
قرار
میدهد.
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﻮلﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻧﻮآوریﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎزهای از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻧﯿﺎ

و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﻮل ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﺎرﯾﻮ و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺗﺎزه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  Pokémon Goﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار »ﭘﻮﮐﻤﺎن« ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی واﻗﻌﯽ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ
و آن را ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﯾﺎبﺗﺮ و ﺧﺎصﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎزی در ﺗﻠﮕﺮام

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ »ﭘﻮﮐﻤﺎن« ﺑﺎ ﺣﺮفوﺣﺪﯾﺚﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدات در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزی را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮورﻫﺎی
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزی
و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﮐﻢ ﺷﻮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﺎن روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻧﺎﯾﺎبﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ در دﻧﯿﺎی
»ﭘﻮﮐﻤﺎن« ﺗﻨﻬﺎ در اﻃﺮاف آﻧﺠﺎ ﮔﺸﺖوﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮای
ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در روﻧﻖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ از
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﺎزی از
ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋه از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻮاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از »ﮔﺮن ﺗﻮرﯾﺰﻣﻮ« ) (Gran Turismoﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن
ﻏﺬای ﺗﺎزه ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اﻣﺎ دوران ﺗﺎزه،
ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺑﺎزیﺳﺎز و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻮﯾﯿﭻ« ) (Twitchﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺧﻮد
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻫﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ و ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﺬاﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻧﺴﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض در ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد

وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
شکل -۲با
ظهور
رسانهها
یی
مانند
»توییچ«
)(Twitch
فرصتی
برای
تمام
مخاطبان
فراهمشده تا با پخش زنده بازی کردن خود برای دیگران درآمدزایی کنند.
دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع
ﺑﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎزی ﯾﮏ
ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ و ﻏﺬای ﺧﺎص در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ،ﭘﺨﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن اﻧﺤﺼﺎری ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺮد ـ ﺑﺮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه زﯾﺎدی دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ »ﺑﺎزی ﮐﺮدن« ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻪ و ﻫﻨﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
درﺧﺸﯿﺪن و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﺑﺎزی ﮐﺮدن« ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن
ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و او اﻧﺘﻈﺎر دارد در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزشﻫﺎ
روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎده در ﻣﺘﺮو و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ دﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم
ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺎﻃﺐ و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن
روز ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزی راﯾﮕﺎن را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آرزوی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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