روﯾﺪاد ﺑﺎزیﺳﺎزی ﮐﮋوال ﮐﻤﭗ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻓﻪ
ﺑﺎزار و آواﮔﯿﻤﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺪرام ﺑﻬﺎدری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
روﯾﺪاد  10ﻫﻔﺘﻪ ای »ﮐﮋوال ﮐﻤﭗ« از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار و آواﮔﯿﻤﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ،در ﻃﻮل اﯾﻦ ده ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار
داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺴﺎزان داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی و ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در روﯾﺪاد ﮐﮋوال ﮐﻤﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮوه ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط داوران و
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 20 ،ﺷﻬﺮﯾﻮر
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  15ﻣﻬﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮی ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ ،در ﻫﻨﮕﺎم وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮوهﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﯿﻢ و
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وارد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﮏ
ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﮋوال ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﭘﺮﻓﺮوش و ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﯿﻢﻫﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺳﺒﮏﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻌﺮوف آن ﺳﺒﮏ
را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ اﯾﺪه ای ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮر ﮐﺮدﻧﯽ ) ،(Match 3ورزﺷﯽ ،ﺷﺎﻧﺴﯽ ،ﮐﻠﯿﮑﺮ و
… اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﮋوال ﮐﻤﭗ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺟﻮاﯾﺰات ﻧﻔﺮات اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن روﯾﺪاد ﮐﮋوال ﮐﻤﭗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی ،ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آواﮔﯿﻤﺰ و ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ
ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  15 ،25و  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ داوری ﻧﯿﺰ در اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪیﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی داوری ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و در آﺧﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روﯾﺪاد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
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ﺷﻬﺮﯾﻮر :ﺷﺮوع ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﻣﻬﺮ :ﭘﺎﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزی ﻫﺪف
ﻣﻬﺮ :اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﺑﺎن :ﻣﺎﯾﻠﺴﺘﻮن ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﻔﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺗﯿﻢ داوری
آذر :ﺳﺎﻓﺘﻼﻧﭻ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ داوری اﺻﻠﯽ

ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ

ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﮋوال ﮐﻤﭗ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽ دی اف راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را داﻧﻠﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

