
پروپوزال بازی موبایل کافه بازی

برای ارائه به همراه اول 

تهیه کننده: شایان شفیعی (گروه فندوق اپس)

بسمه تعالی



فهرست

مشتریان هدف و پیش بینی تعداد کاربر •

مدل درآمدی •

پیش بینی درآمد و هزینه •

 ریسک های پروژه •

برنامه های تبلیغاتی مورد نظر سرویس •

برنامه های توسعه محصول سرویس •

ماتریس مسئولیت های همراه اول، تجمیع کننده، •
توسعه دهنده 

•Customer Care برنامه های پشتیبانی و

شرح مختصر سرویس •

مدل ارزش (غیر از مالی) •

مدل قیمت گذاری (جزئیات مدت و هزینه ثبت نام •
برای مشترک) 

لیستFeature  های سرویس •

• Operation System نسخه های مختلف

رقبای داخلی و خارجی و مزیت رقابتی •

نیازمندی های فنی توسعه سرویس •

دسترسی های مورد نیاز به اطالعات کاربر•



شرح مختصر سرویس

ارائه بازی های جذاب به زبان فارسی به صورت آنالین (ریل تایم)•

تـعداد ۳ بـازی بـرای شـروع در نـرم افـزار وجـود خـواهـد داشـت و پـس از آن در بـازه هـای زمـانی سـه هـفته ای بـازی جـدید بـه •
کاربران از طریق نرم افزار ارائه خواهد شد.

ارائه بازی ها در قالب یک برنامه•

استفاده از لیگ ها قرعه کشی ها و مسابقات در بین بازی ها•



مدل ارزش

مدل ارزش این سرویس مالی می باشد•

پیشنهاد می شـود که در ابـتدا کاربـر بـا عـضویت و پـرداخـت شـارژینگ بـتوانـد بـه طـور رایگان بـه هـمه ی بـخش هـای •
لیگ و مسابقات از سرویس دسترسی داشته باشد.

نکته قـابـل تـوجـه این اسـت که یکی از ارزش هـای این مـحصول سـرویس آنـالین لحـظه ای و همینطور تـولید مـداوم و مسـتمر •
بـازی هـا بـه صـورت اورجینال و از ۰ تـا ۱۰۰ در داخـل تیم ارائـه دهـنده بـوده بـه طـوری که از هیچ مـحصول امـاده ای در داخـل 

محتوا استفاده نمی شود. لذا انتظار می رود که در قیمت گذاری به این نکته توجه ویژه شود.



مدل قیمت گذاری

پرداخت شارژ روزانه از طریق اعتبار سیم کارت و یا قبض•



لیست ویژگی های سرویس

اجرای بازی های مختلف داخل برنامه•

شرکت در لیگ ها مسابقات و قرعه کشی ها و گرفتن جوایز ارزنده•

امکان ارسال نوتیفیکیشن در مورد شروع مسابقات و لیگ های جدید•

دسترسی به پروفایل و عملکرد بازیکنان در بازی های مختلف •

امکان اضافه کردن دوست های خود به لیست دوستان و بازی با آن ها •

امکان به اشتراک گذاری نتایج بازی ها با سایر کاربران •

برگزاری رویداد های خاص در هر روز هفته •

•...

فاز بعدی•



پلتفرم های مختلف

امکان انتشار در مارکت های مختلف در صورت لزوم•

اندروید•

در حال توسعه•

•iOS



رقبای داخلی و خارجی و مزیت رقابتی

رقبای داخلی•

گلیم گیمز (مسابقه زرنگا) •

کوییز آو کینگز •

ماشین آنالین•

رقبای خارجی•

به زبان فارسی وجود ندارد•

مزیت رقابتی•

تجربه تولید زیرساخت مخصوص بازی های آنالین •

برگزاری مسابقات و لیگ ها به صورت آنالین و ریل تایم •

تولید سریع بازی ها•



نیازمندی های فنی توسعه سرویس

نیاز به اتصال به درگاه های پرداختی مرتبط با اپراتور •

نیاز به اتصال اینترنت برای انجام بازی ها•



دسترسی مورد نیاز به اطالعات کاربر

دسترسی به اینترنت•

ممانعت از به خواب رفتن دستگاه حین اجرای برنامه•

دریافت نوتیفیکیشن•

ذخیره اطالعات روی گوشی•

• ...
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مشتریان هدف و پیش بینی تعداد کاربر



مدل درآمدی

مدل اشتراکی روزانه- پیشنهاد روزانه ۳۰۰ تومان•

پیشنهاد می کنیم کاربر پس از دریافت برنامه و عضویت از تمامی امکانات •
لیگ و مسابقات بدون هزینه ثانویه بتواند استفاده کند.
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 ریسک های پروژه

کپی برداری از کار (راه کار احتمالی: مجوز نشر دیجیتال و ثبت بازی) •

وابسته به اینترنت •

نسخه دستگاه های اپل با مشکل تحریم ها مواجه شود.•



+ Careers

برنامه های تبلیغاتی سرویس

اطالع رسانی به همه مشترکین اپراتور از طریق پیامک، ussd، تبلیغات محیطی و ...•

معرفی در اول مارکت•

معرفی در برنامه هایی که اپراتور اسپانسر آن ها شده است•

استفاده از محتوای تبلیغاتی تولید شده توسط تیم تولید کننده در کمپین ها•



+ Careers

برنامه  های توسعه محصول و سرویس

تولید بازی ها در بازه های زمانی متناوب و در دسترس قراردادن آن ها برای کاربران•

افزودن فرایندهای گیمیفیکیشن در داخل برنامه•

افزودن امکان اضافه کردن دوستان و بازی با آن ها و گپ و گفتگو•

توسعه موضوعی و اختصاصی بازی های دیگر به صورت تخصصی (در پروپوزال جداگانه ارائه خواهد شد)•



+ Careers

تولیدکننده همراه اول

طراحی و اجرا مشورت ساخت اپلیکیشن

√ هزینه ساخت

√ تامین محتوا

اجرا مشورت مدیریت مسابقات

√ هزینه جوایز مسابقات و لیگ ها

مشورت اجرا تبلیغات (پیامکی و ...)

√ هزینه تبلیغات

؟ ؟ تسهیم درآمد

ماتریس مسئولیت ها



+ Careers

Customer Care برنامه های پشتیبانی و

پشتیبانی از اپلیکیشن در صورت بروز مشکالت فنی•

در صورت نیاز در دوره های فصلی برنامه آپدیت می شود•

ایجاد راه های ارتباطی متنوع با برنامه برای کاربران•



با تشکر از توجه شما


