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  بازی جمین جشنواره ملی اسبابپن فراخوان

 بازی  بازی و اسباب ینمایشگاه ترویج

 

، شورای نظارت بر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

از  «تمرین زندگی»بازی را با شعار  اسباببازی پنجمین جشنواره ملی  و انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی اسباب

نمایشگاه تخصصی  کند. هنری کانون برگزار می –های فرهنگی  در مرکز آفرینش 3131دی ماه سال  31تا  7

ها و  نشستایرانی،  طراحانهای  نمایشگاه عروسک بازی، ایشگاه ترویجی بازی و اسباببازی ایرانی، نم اسباب

های متنوع این جشنواره  بخش  ،بازی اسباب های ینبرتر بازی و انتخاب  ازی و اسبابهای مرتبط با حوزه ب کارگاه

 .هستند

این  فعاالن بازی برای ترویج بازی و اسباب توسعه وبرای را مناسبی  بستر بازی، ترویجی بازی و اسبابنمایشگاه  

 .آورد میفراهم  بازی خدمات مرتبط با بازی واسباب گانعرصه و ارائه دهند

به مدیران  ه صورت عملی و عینیبمحور  خدمات باکیفیت بازی معرفی ،این نمایشگاهاصلی ف اهداز ا

های  از ظرفیت بتوانند های خصوصی و دولتی است تا های آموزشی، مراکز کار با کودک و مدیران سازمان مجتمع

های  تعامل با خانواده نحوه سازی غنیبازی و  توسعه و ترویج کاربردها و کارکردهای بازی و اسبابارائه شده برای 

 ها استفاده نمایند.  ها و مجموعه سازمان مخاطب این
با طراحی مدلی متفاوت، نحوه ارائه بازی سعی شده است  بازی پنجمین جشنواره ملی اسبابترویج در نمایشگاه 

گر شود. از همین نمایان های کسب و کاری این حوزه بیش از پیش خدمات بازی محور ارتقا پیدا کرده و ظرفیت

متقاضیان غرفه  ،تا روز برپایی نمایشگاه بازی و اجرایی نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب کارشناسیتیم رو 

  تا به استانداردهای باالی برپایی نمایشگاه دست یابند.  نمودهرا گام به گام همراهی 

ها و نهادهای دولتی و  و مدیران سازمانها  مهدکودکها و  بستانی د مدارس، پیش، نمایشگاهبرگزاری در طول 

بندی شده  و طبق برنامه زمان حضور خواهند داشتمندی از خدمات ارائه شده در این بخش  بهره برایخصوصی 

 د.شآموزان تسهیل خواهد  حضور دانش

ارائه دهنده خدماتی های مردم نهاد  ها و موسسات و سازمان ها و نهادها، شرکت وسیله از تمامی سازمان بدین

مسابقات و رویدادهای بازی  چون مشاوره بازی، بازی درمانی، آموزش از طریق بازی، فضاهای بازی آموزشی،

های  ها با فرایند آموزشی مختص بازی، موزه مدارس و مهدکودک موسسات آموزش از طریق بازی، ،محور

ها  بازی، سازمان های بازی و اسباب آپ مربی بازی، استارتهای آموزشی تربیت  های دوره بازی، برگزار کننده اسباب

بازی استفاده  و نهادهای دولتی که در ترویج و آموزش فعالیت خود برای کودکان و نوجوانان از بازی و اسباب

 آید.  برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل می کنند، می
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نام به  ثبتاقدام به و  شاهده شرایط و ضوابط حضورم شرکت در این نمایشگاه جهت مندان برای لذا عالقه

 زیر مراجعه نمایند: تارنمای

 

 
www.playpromotion.ir 

 

)روزهای کاری  22550663شماره با  توانند مندان می ، عالقهتارنماجهت کسب اطالع بیشتر عالوه بر مراجعه به 

 .گرفته شودتماس  (37تا  3از ساعت 

 

 ثبت نام در نمایشگاه ترویجیپیش مراحل  ونحوه 

مراحل ذیل  رعایت بازی  بازی پنجمین جشنواره ملی اسباب ویج بازی و اسبابرنمایشگاه ت بخشبرای شرکت در 

  الزامی است.کنندگان  توسط شرکت

 :(آبان ماه 33مهر ماه تا  65) جلسه معارفه نمایشگاهحضور در نام برای  ثبت -3

جلسه معارفه ، در تارنمادر  نام ثبتبازی با  بازی و اسباب یدر نمایشگاه ترویج شرکتمتقاضیان 

 .یابند حضور میبازی  نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب

 :ماه( آبان اول) شرکت در جلسه معارفه نمایشگاه -6

متقاضی تبیین شده و ثبت نام اولیه های  نام و انتخاب نهایی مجموعه یند ثبتادر این جلسه شرایط و فر

 .گیرد برای شرکت در نمایشگاه صورت می

 آبان ماه(: 36تا 4جلسه معارفه مجموعه متقاضی ) -1

خدمات   تر از مجموعه متقاضی برگزار شده و هر مجموعه بصورت جداگانه آشنایی دقیق برایاین جلسه 

یند افر ،از هر مجموعه بدست آمده و شناخت کند. بر اساس همین ارائه های خود را ارائه می و فعالیت

 .شود ریزی می برنامه مربیگری

 

 :آذر ماه( 34آبان تا  31)مربیگری یندافر -4

های  زیر نظر مربیان حوزه مربیگرییند ادر یک فر ،اند هایی که ثبت نام اولیه را انجام داده مجموعه

خدمات خود را در قالبی نو بازطراحی  آن،همانند مختلف اعم از کسب و کار، تبلیغات، حقوقی، هنری و 

ریزی، طراحی و اجرا  در نمایشگاه طرح راکرده و متناسب با طراحی صورت گرفته، غرفه مورد نیاز 

برنامه و  باشد که ریز ری مختلف میگهای آموزشی و مربی )این فرآیند شامل دوره .هند کردخوا

 گردد.( م میها اعال یند متعاقبا به مجموعهابندی این فر زمان
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 آذر ماه(: 34تا  3نهایی نمایشگاه ) نقشه -0

نحوه  ،ینداکننده در این فر های شرکت بوده و مجموعه مربیگرییند اخروجی فر ،نهایی نمایشگاه نقشه

 نهایی خواهند کرد. ،حضور خود را در نمایشگاه

 دی(: 0آذر تا  1بازاریابی خدمات ) -2

خدمات این رسانی شده و  ای اطالع به صورت گسترده ،ها خدمات بازطراحی شده مجموعه ،مرحلهدر این 

های دولتی و  به متقاضیان بالقوه مانند مدارس و مهدهای کودک، موسسات آموزشی و دیگر بخش

گردد تا با حضور در نمایشگاه  بطور تخصصی معرفی میطبان این خدمات هستند، اخصوصی که مخ

به منظور  .صورت گیردقرارداد  انعقاد تسهیل درعملی خدمات را مشاهده نموده و  صورت عینی و هب

تسهیل در برقراری ارتباطات و انجام مذاکرات تجاری، بستر برنامه کاربردی با عنوان 

PlaypromotionApp  گیرد در اختیار مخاطبان قرار می. 

 دی ماه( 31تا  7برپایی نمایشگاه ) -7

دی ماه فرصت  2روز  34دی ماه تا ساعت  0یز و حضور در نمایشگاه از مورخ کنندگان برای تجه شرکت -1

 خواهند داشت.

بایست تا  کنندگان می باشد و گروه شرکت صبح می 3دی ماه ساعت  7جشنواره روز یه حتتافمراسم ا -3

هنری کانون پرورش فکری  –های فرهنگی  دی ماه در محل برگزاری مرکز آفرینش 31پایان جشنوره 

 کودکان و نوجوانان حضور داشته باشند.

  

 مدارک الزم برای ثبت نام:

 بازی  تکمیل فرم ثبت شرکت در نمایشگاه ترویجی پنجمین جشنواره ملی اسباب 

 های بازی محور مجموعه تحت پوشش رزومه سوابق فعالیت 

 مردم نهاد، مجوز نشر، جواز کسب و ...(های  مجوز فعالیت بخش خصوصی )ثبت شرکت، مجوز سازمان 

  ها و نهادهای دولتی سازمانمعرفی نامه رسمی  

 

های آموزشی، مهدها و  مدیران و مربیان موسسات آموزشی چون مجتمعمدعوین ویژه نمایشگاه: 

 های دولتی و خصوصی، ها و مدیران سازمان دبستانی پیش

کنندگان و  والدین، مربیان و آموزگاران، تولیدکنندگان، توزیعکودکان، نوجوانان،  بازدیدکنندگان نمایشگاه:

پردازان و طراحان  روانشناسان و مشاوران، بازی درمانگرها، ایده گران، پژوهش بازی، فروشندگان اسباب

 ارائه دهندگان خدمات فضاهای بازیبازی،  اسباب

 

                                                                              

 بازی دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی اسباب                                                                                     


