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:هستندشرکت کنندگان گیم جم چه کسانی 
.کسانی که  فرصت شبکه سازی  در صنعت بازی و سرگرمی را از دست نمی دهند•
افرادی که در بخش های مختلف بازی سازی فعال هستند و به دنبال  تیم جدید  •

.هستند
تیم های باتجربه ای که خود را برای داشتن یک آخر هفته شاد و مفرح در کنار •

.دوستانشان آماده میکنند
شان کارمند های شرکت های بازیسازی که به آنها فرصت ساخت و پرداختن به ایده های•

.داده نشده
افراد شاخص صنعت بازی های ویدیویی که دغدغه  انتقال تجربه و فرهنگ سازی•

.برای تازه واردان را دارند
بار با استعداد هایی که می خواهند وارد حوزه ساخت بازی های ویدیویی شوند و اولین•

.در کنار استدیو های بزرگ کار کردن را تجربه کنند



میزان مخاطب



اول در ایران
پانزدهم در جهان

University of Tehran15 214

رتبه جهانی محل میزبانی شرکت کنندگان منطقه

globalgamejam.org/status: منبع

https://globalgamejam.org/status


م کل شرکت کنندگان گلوبال گی
2022جم 

گیم جمرهای دانشگاه تهران

باقی گیم جمرهای ایران

اترین گیم جم ایران در دستان مبزرگ

(  گیم جمر)بازی ساز  100پیش بینی میشود امسال با توجه به امکانات، میزبان •
.باشیم

ثبت 214ما با . میزبان رویداد جهانی گیم جم بود2022دانشگاه تهران در زمستان •
از کل 60کنندگان گیم جم در استان تهران و ٪کل شرکت از 85نام کننده، میزبان ٪

.بودیمگیم جمر های ایران 

ظرفیت برای حضور در محل میزبانی دانشگاه تهران بیش از این مقدار بود ولیتقاضا •
.قابل ارایه وجود نداشت



:آمار نظر سنجی  سال گذشته از شرکت کنندگان

؟را چگونه ارزیابی می کنیدرویداد نسبت به انتظار خود کیفیت 

؟کیفیت محتوای سخنرانان رویداد را چگونه ارزیابی می کنید

کیفیت محتوای رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟

8.4
میانگین امتیاز شرکت کنندگان

8.6
میانگین امتیاز شرکت کنندگان

9.1
میانگین امتیاز شرکت کنندگان



حس خوب در رویدادها بدون 
حضور حامیان و شرکای تجاری 

امکان پذیر نیست



 2022تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا2017گـــذشـــتـــه ، از هـــایدورهحـــامـــیـــان



زمان و مکان



زمان و مکان

بهامنیتیهایاسیبازپیشگیریبرایازممکناجراییتیم:نکته•
.ندکاعالمرادیگریبرگزاریمحلرویداداجراییروندوکنندگانشرکت

۱۴۰1بهمن 14و 13
هرانپردیس مرکزی دانشگاه ت –دانشگاه تهران 



بسته های
حمایت مالی از رویداد



Admin
Game Magical Healer Tank Attacker شرح نام شماره نوع

توافقی 150 70 35 15 .ها به میلیون تومان استقیمت هابسته 0
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ا
)

  درج لوگوی حامی بر روی یک بنر اختصاصی مصاحبه بنر مصاحبه با لوگوی حامی 1

   تجاری-تخصص فضا جهت غرفه سازی و فعالیت تبلیغاتی  غرفه 2

   تشکر اختصاصی از اسپانسر تشکر از اسپانسر 3

   نصب طراحی تبلیغاتی حامی بر روی استیج مراسم روی استیجتبلیغات 4

   هاچاپ لوگوی بزرگ حامی پشت تمامی ایدی کارت (پشت)ایدی کارت  5

   ۳*۲نصب بنر غول آسا در محل میزبانی رویداد  نصب بنر غول آسا 6

   سخنرانی حامی برنامه در افتتاحیه سخنرانی 7

   
رویداد به صورت یک جا برای ( فیلم)دریافت تمامی راش های 

استفاده در اهداف تجاری محتوای ویدئویی 8

   
دریافت تمامی عکس های خام رویداد به صورت یک جا برای 

استفاده در اهداف تجاری تصویریمحتوای 9

    استقرار استند در البی مخصوص اسپانسرها استقرار استند در البی 10



Admin
Game Magical Healer Tank Attacker شرح نام شماره نوع

فعال نیستامسال درج لوگو بر روی بگ ها 11

    دقیقه تبلیغاتی حامی در افتتاحیه۱پخش تریلر  کلیپ 12
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 بر
حل

 م
ت

غا
بلی

ت
(
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)

فعال نیستامسال هدیه و تبلیغاتارسال 13

     تبلیغاتی در محل ورودی ها۹۰*۲قرار دادن استند  استند تبلیغاتی 15

    
قرار دادن بروشورهای تبلیغاتی حامی در استارتر 

های رویدادپک قرار دادن بروشور 16

     هاچاپ لوگوی حامیان جلوی تمامی ایدی کارت (جلو)ایدی کارت  17

فعال نیستامسال درج لوگو در کارت دعوت 18

    
قرار دادن بنر مصاحبه برای شرکت کنندگان با لوگوی

حامی
بنر مصاحبه با لوگوی 

حامی 19

فعال نیستامسال درج لوگو 20



Admin
Game Magical Healer Tank Attacker شرح نام شماره نوع


افزودن نام حامی در کنار نام رویداد در سایت جهانی

TehranGameJam:مثال + cafe bazaar رویدادنام 20

ین
نال

ت آ
غا

بلی
ت

   با نام برند% 100تخفیفکد100انتشار  بلیتتخفیف 21

  
globalgamejam.irاداری هایدرج لوگو حامی در سربرگ

به سال
لوگو در سربرگ درج

رویداد 22

  
در بخش globalgamejam.irدرج لوگو حامی در سایت 

سال۱متحرک به مدت 
لوگوی متحرک درج

حامی در سایت 23

    های پوشش دهنده رویداددرج لوگو شما در سایت لوگو در درج
های خبریسایت 24

   
رکت ارسال ایمیل و پیامک انحصاری به کل دیتابیس ش

کنندگان ایمیل و پیامکارسال 25

     درج لوگو در بنرهای آنالین شبکه های آنالین درج لوگو در 
های اجتماعیشبکه 26

     درج لوگو در صفحه فرود رویداد در سایت ایوند صفحه ایوند 27

     درج لوگو در تمامی تبلیغات بنری تبلیغات بنری 28

    
معرفی در صفحه اسپانسرشیپ سایت 

globalgamejam.irبه صورت دائمی
در صفحه معرفی

اسپانسرشیپ 29

(همکار برگزاری) (انحصاری) (برند3) (برند7)  (برند14)



2022جمگیمگلوبالهایطراحی



2022طراحی های گلوبال گیم جم 



2022ای گلوبال گیم جم بازخورد رسانه



2022ای گلوبال گیم جم بازخورد رسانه



2022ای گلوبال گیم جم بازخورد رسانه



2022جمگیمگلوبالایرسانهبازخورد



2022ای گلوبال گیم جم بازخورد رسانه



2022ای گلوبال گیم جم بازخورد رسانه



2022تصاویر گلوبال گیم جم 



2022تصاویر گلوبال گیم جم 



2022گلوبال گیم جم تصاویر



2022تصاویر گلوبال گیم جم 



2022گلوبال گیم جم تصاویر



2022تصاویر گلوبال گیم جم 



پایان

:ماباتماس
: تلفنی و واتس اپتماس

علویمصطفی09107778894
DreamGoal.ad@gmail.com ایمیل :
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