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!بازي خوب؛ مساله این است



!ارتش تک نفره
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!براي موفقیت اولین بازي تانقدم 10



طرز فکر
قدم اول

1



توانایی اقدام



استقامت



موانعبر غلبه 



اعتماد به نفس



مسئولیت پذیري



تالش هوشمندانه



هدف



عادت ها



مدیریت زمان



سالمتی و خوشحالی



پیش تولید
قدم دوم

2



تحقیق بازار



انتخاب موتور ساخت بازي



تخمین بودجه و 
برنامه ریزي



Achievements

Modding

Replayability



تیم  سازي



بازيسند طراحی 



جذب سرمایه
قدم سوم
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!راه هاي زیادي وجود داره



کنترل هزینه ها



کار فعلی



جذب سرمایه جمعی



وام



حمایت ها



ناشر و سرمایه گذار



توسعه بازي
قدم چهارم
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یدنکات طراحی بازي را بشناس



Iterative Design



یدنکات طراحی بازي را بشناس



!معلولین را فراموش نکنید



برش عمودي



Quality Assurance



Polish



کسب و کار و قوانین
قدم پنجم
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شناخت کسب و کار



ثبت شرکت



Intellectual Property 
Copyright
Trademarks
Patents



قراردادها
work-for-hireاستخدام    

nondisclosureمحرمانگی 



بازاریابی و روابط عمومی
قدم ششم
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فروش در کوتاه مدت
و

حس مثبت در طوالنی مدت



مواد الزم
trailers 

Screenshots
elevator pitch

Website
press kit



ایجاد و رشد جامعه
community



ارتباط با رسانه
اهمیت زمان بندي



YouTubers

Streamers



انتشار و توزیع
قدم هفتم
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قرارداد بستن با ناشر



self-publish



Steam
GOG

Epic Game Store
Itch.io



فروش مستقیم 
Steam Key



Other retailers
Humble

Fanatical
Green Man Gaming

Chrono.gg



آماده سازي براي انتشار
قدم هشتم
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هساخت صفحه بازي در فروشگا



wishlists



ارانتخاب تاریخ انتش
بازي بزرگ منتشر نشه

رویداد مهمی نباشه
تا بازي تمام نشده اعالم نشه



ارسال کلیدهاي 
دسترسی به بازي 

براي رسانه ها



ارسال کلیدهاي 
دسترسی به بازي 

براي استریمرها



رونمایی براي اعضاي
خبرنامه و استیم



یدبراي روز انتشار آماده باش



آغاز انتشار 
قدم نهم
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فروش روز انتشار



اقدام سریع براي انتشار 
محتویات آماده شده



هدایت به استیم



Comments
Forum activity

Reviews
Key requests

Customer support



!جشن بگیرید



قدم بعدي؟
قدم دهم
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آپدیت
رفع ایرادات

ارتباط با کامیونیتی



DLC



شبکه هاي اجتماعی را رها نکنید



Port



Sequel 



:بازي جدید
استفاده از ابزارهاي قبلی
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