ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﮐﺎرﺗﻮن را ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
آﻓﺮﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ  VODاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای رده ﺳﻨﯽ ﮐﻮدک و
ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
آﻓﺮﯾﻨﮏ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از
ﮐﺎرﺗﻮن دوﺑﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﮐﻮ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﺎل ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺎب اﺳﻔﻨﺠﯽ و ﺗﺎم و

ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﺑﻠﻪ
ﺟﺮی و ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ .آﻓﺮﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
ِ
ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯿﭙﺮدازد و از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺗﻮن دوﺑﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﻟﺬت
ﺑﺮدن و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و اﮔﺮ
در آن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺼﻮرت ﻓﮑﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ رو ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮد-
ﺑﺮد را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻫﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻓﺮﯾﻨﮏ و
وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ از
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻓﺮﯾﻨﮏ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ آﻣﺎده
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﻃﻮل روز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و ﭼﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﯾﯽ از آﻓﺮﯾﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﺟﻮد دارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﭼﻪ ژاﻧﺮﻫﺎﯾﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
اﮐﺸﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی درام و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﯿﺪ .ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﺷﺎدی و ﺧﻨﺪه و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﻣﻮزی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده از ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

