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ست، استفاده از عناصر بازی برای یادگریی و کسب اطالعات جدید نه تنها بسیار مؤثر ا
جالب است بدانید که گیمیفیکیشن یا . بلکه بسیار هیجان انگزی هم هست

.  بازی سازی، این عناصر را وارد بازاریایب کرده است
از مخاطبان با درگری کردن قوانین گیمیفیکیشن در بازاریایب، یم توانید تعداد بیشرتی

طح باالیی از هدف را درگری کنید و برند خود را با جزئیایت سرگرم کننده مرتبط کنید تا به س
ترین ابزارها عالوه بر این، گیمیفیکیشن ییک از قدرتمند. آگایه و وایرال شدن دست یابید

.برای تقویت وفاداری است
پاداش و به طور کیل به فرایند استفاده از عناصر اصیل یک بازی، مانند امتیازدیه، کسب

ا یک رقابت با دیگران در محتوای بازاریایب یا آموزیش برای تشویق مخاطب به تعامل ب
برای این مفهوم از غریزۀ اصیل انسان. محصول یا خدمت، گیمیفیکشن گفته یم شود

.برنده شدن ریشه یم گرید
و هنگایم که از گیمیفیکیشن به درسیت استفاده شود، مردم این حس سرگریم

حیت . ستندموفقیت را با برند شما مرتبط یم کنند تا احساس کنند بخیش از برند شما ه
رت به این آن ها یم خواهند این احساس را در آینده نزی تکرار کنند، بنابراین برای تعامل بیش

ما بدییه است که این حس وفاداری در نهایت منجر به افزایش درآمد ش. سمت یم آیند
.یم شود

ن موضوع از آنجا که ای. هیچ کمپین بازاریایب نیم تواند بدون مرحلۀ برنامه ریزی انجام شود
هم به عنوان یک قانون و قاعدۀ همیشیگ مطرح است، برای اجرای جدی گیمیفیکیشن

.  یدباید اهداف و دالیل معتربی را با تجزیه و تحلیل معیارهای مختلف شناسایی کن
، چه یک همیشه به این نکته توجه داشته باشید، برای اینکه به یک محصول دیجیتال
ری و اپلیکیشن باشد، چه یک ویدئوی ساده، عالقه مند شویم، باید از نظر رابط کارب

ر، هر گونه مانیع مانند خطا در نمایشگ. پلتفرم نمایش دهنده اش، دل نشین باشد
ول، اشکاالت کدنوییس، یا به طور کیل ناتواین در باال آمدن بخش های مختلف محص

کیشن را تمایل به ادامۀ تعامل را کاماًل از بین یم برد و تالش های شما در مسری گیمیفی
.یب اثر یم کند
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