
بازار و صنعت  بازی در ایران
تولید، عرضه و نشر



صنعت بازی موبایل
در دنیا و ایران



بازی موبایل در دنیا

Newzooگزارش •
درصد سهم بازی های موبایل از کل ۴۶•

صنعت بازی



پتانسیل بازار بازی
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 × 𝑃𝑃𝑃 × 𝐼𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
= 𝐼𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

21.5 𝐵$ × Τ1 2 ~ Τ1 3 × Τ1 100 = 107.5 𝑀$ ~ 71.6 𝑀$

𝐼𝑟𝑎𝑛′𝑠 𝐺𝐷𝑃 = 0.5% 𝑜𝑓 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝐺𝐷𝑃

21.5 𝐵$ × 0.005 = 107 𝑀
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بازدید روزانهمیلیون ۵

بازدید ماهیانهمیلیون ۲۹

نصب فعال بازارمیلیون ۴۱

تعداد مخاطبین بازار



بازار بازی ها در ایران
سهم بازی از درآمد کل•
رشد بازی ها در دانلود و درآمد•
رشد مخاطبین بازی در بازار•



٪۱۷نسبت بازی سازان به کل •
٪۳۶نسبت درآمد بازی •

پتانسیل باالی تولید و عدم رقابت در تولید بازی



ایراندربازی هاتقاضایوعرضهرشدبهروروند



مند افراد بیشتری به دستگاه های هوش. ۱
بااا حاای ه ی نمااایا و تااوان   ردازشاا  

.برای بازی دسترس  دارندمناسب

چرا بازی ها فرصت اند؟



.تسودآوری مشتریان بازی بیشتر اس. ۲

چرا بازی ها فرصت اند؟

بازی

برنامه

یعمرطولارزش .برنامههاستبرابر۱.۸۹بازیهامشتر یانبازی،وفادارترند .مشتر
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.کاربران در جستجوی بازی هستند. ۳

چرا بازی ها فرصت اند؟



.مردم همیشه بازی م  کنند. ۴

چرا بازی ها فرصت اند؟

کرونادوراندربازیدسته هایهمهدانلودرشد



افزایا طول عمر بازی ها•
Game as a Serviceتوجه به ارائه ی  •
استIAPدرحد درآمد بازی ها از ۹۸.۴۷•

و افزایش کیفیت فروشتیم هاتعداد 



توجه ویژه 
به بازی در بازار



تمرکز به روی رشد حنعت بازی موبایل در کشور•
تکمیل زنجیره ی عرضه•

هدف سال کافه بازار

دتولی

نشر

عرضه



بهبود عرضه•
تکمیل سایر بخا ها•

عرضه

عرضه



تشخیص هوشمند و  جدا کردن حی ات بازی، برنامه و ویدئو•

افزایا نصب حی ه بازی و برنامه نسبت به خانه۵۰٪ •

بهبود کیفیت عرضه



اولویت دادن به نمایش محتوای شخصی•

افزایا نصب حی ه احل ۱۰۰٪•

مسیر پروموشن اتوماتیک•

برابر افزایا بازده  بازی های با کیییت در شروع عرضه۳•

دی ها برابر افزایا نصب در لیست های اتوماتیک در دسته بن۶•
نسبت به حالت قبل 

بهبود کیفیت عرضه



گزارش اختصاح  آمار بازی ها•

آمار اختصاصی مربوط به بازیارائه ی



اینسایت، با بینش تصمیم بگیرید
شروع به فعالیت از هیته ی دوم مهرماه•
ارائه سرویس بر اساس داده های بازار•
ران  در مقدار و روند تغییر سنجه های مرتبط با رفتار کاربران ای•

نصب و استیاده



شناخت بهتر نیاز توسعه دهنده و بازیکنان•

بازی هاتاثیر به روی فروش سایر •

نشر بازی

نشر



تنوع م صول منجر به افزایا تعداد خریدار م  شود•
ود م صوالت متنوع باعث افزایا نرخ بازگشت و تمایل به دانل•

بیشتر م صوالت م  شود
تاثیر بازی های خارج  به روی فروش کل بازی ها•

تعداد خریدار در یک ژانر

published overall

شروع نشر بازی اول

نشر بازی دوم

نشر بازی خارجی



ان شناخت بهتر نیاز توسعه دهندگان جهت عرضه ی جه•
گشایا مسیر جدیدی برای حادرات بازی•

MENAنشر در منطقه ی 



آواگیمز، نمونه ی یک همکاری موفق•

داخلیناشرینکمک و همکاری با 



توسعه ی تولید•

سرمایه گذاری در تولید•

کمک به حیظ و آموزش نیروی انسان •

تولید بازی در بازار

دتولی



تسهیل ارتباط بخا های مختلف، از جمله تولید، نشر و عرضه•

برگزاری رویداد ورزش الکترونیک•

کمک به آگاه  عموم •

کمک به ارتقای آموزش و انتقال تجربه •

سرمایه گذاری در سایر  روژه و تیم های بازی سازی•

شتابدهی به صنعت بازی



شناسای  و  اسخ به رفتار مصرف کننده•

تاریخ برگزاری اول و دوم آبان•

...شرایط ثبت نام به زودی•

برگزاری رویداد ورزش  های الکترونیک

?



کژوال کمپ اولین گام برای بخش اختصاصی شتابدهی



با سپاس


