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گیمیفیکیشــن یکــی از راه هــای بســیار تاثیرگــذار و موفــق بــرای بازاریابــی، آمــوزش، 

برندســازی، مدیریــت و غیــره اســت بســیاری از شــرکت هــای بــزرگ از ایــن روش در 

بازاریابــی محصــوالت و خدمــات خــود بــه خوبــی بهــره بــرده انــد کــه در ایــن مقالــه 

13 مــورد از آنهــا را بــرای شــما آورده ایــم.

اســتفاده از گیمیفیکشــن یکــی از راه هــای بســیار تاثیرگــذار و موفــق بــرای بازاریابــی، 

ــان  ــل می ــزان تعام ــد می ــه می توان ــت ک ــره اس ــت و غی ــازی، مدیری ــوزش، برندس آم

برنــد یــا شــرکت و مخاطبــان را چنــد برابــر کــرده و شــما را بــه اهــداف مــورد نظرتــان 

برســاند. اســتفاده از گیمیفیکشــن در بازاریابــی باعــث می شــود هــم تعــداد مشــتریان 

شــما افزایــش پیــدا کــرده و هــم میــزان درگیــری آنهــا بــا خدمــات ومحصــوالت شــما 

بیشــتر شــود.
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گیمیفیکشن چیست و چه ویژگی         هایی دارد؟
تاریخچــه اســتفاده از گیمیفیکشــن بــه ســالها پیــش بــر میگــردد، زمانــی که شــرکت ها 

و برندهــای مختلــف از روش هایــی ماننــد امتیازگیــری، گردونه هــای شــانس، مرحلــه 

بنــدی، قرعــه کشــی بــرای افزایــش مخاطبــان خــود اســتفاده می کردنــد.

ــا  ــت ت ــه اس ــازی گون ــذاب و ب ــد ج ــک فرآین ــتفاده از ی ــع اس ــن در واق گیمیفیکش

ــا برنــد و خدمــات شــما را چنــد  مخاطبــان را جــذب خــود کــرده تــا درگیــری آنهــا ب

ــو  ــا همس ــود کام ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــن بازی ه ــه در ای ــی ک ــد. اهداف ــر کن براب

ــه  ــبت ب ــری نس ــیار کوتاهت ــان بس ــت و در زم ــرکت اس ــد و ش ــته های برن ــا خواس ب

ــد. ــک کن ــت نزدی ــه موفقی ــما را ب ــد ش ــر می توان ــای دیگ روش ه

بــرای آن کــه ایده هــای گیمیفیکشــن شــما بتوانــد شــما را بــه اهــداف مــورد نظرتــان 

ــر  ــما در نظ ــه ش ــی ک ــد. بازی های ــاق باش ــد و خ ــد جدی ــما بای ــده ش ــاند، ای برس

می گیریــد بایــد اختیــاری باشــد و کاربرانتــان را مجبــور بــه اســتفاده از آنهــا نکنیــد. 

نــوع بازی هایــی کــه طراحــی می کنیــد بایــد مرتبــط بــا برنــد و خدمــات شــما باشــد 

و فضایــی ســاده داشــته باشــد. کاربــران بایــد بتواننــد بــه راحتــی مراحــل بــازی شــما 

را یــاد گرفتــه و بــرای انجــام آن دچــار ســردرگمی و اشــتباه نشــوند.

مقاله مرتبط: گیمیفیکیشن چیست و چه تاثیری بر کسب و کار شما می گذارد؟
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نمونه های عالی استفاده از گیمیفیکشن در بازاریابی
همــان طــور کــه در بــاال نیز بــه آن اشــاره کردیــم، اســتفاده از گیمیفیکشــن در بازاریابی 

ــا و شــرکت های  و حوزه هــای دیگــر تاریخچــه ای قدیمــی دارد. بســیاری از برنده

معتبــر موفقیــت خــود را تــا حــد زیــادی بــه اســتفاده از ایــن روش مدیوننــد! مهمترین 

ایــن شــرکت ها و برندهــا شــامل مــوارد زیــر می باشــد:

مک دونالد
ــی از  ــود یک ــت ف ــی و فس ــت غذای ــد در صنع ــک دونال ــاری م ــام تج ــک ن ــدون ش ب

معروفتریــن و شــناخته شــده ترین نام هــا در تمامــی کشــورهای جهــان اســت. مــک 

دونالــد چنــد ســال پیــش از یکــی از ترفندهــای گیمیفیکشــن بــرای افزایــش فــروش 

و افزایــش تعامــل بــا مشــتریان خــود اســتفاده کــرد.

ــی  ــه مشــتریان خــود بلیط های ــروش محصــوالت خاصــی، ب ــه ازای ف ــد ب مــک دونال

ــداد  ــر تع ــود. اگ ــی ب ــازی مونوپول ــه ب ــا در صفح ــک فض ــه ی ــه منزل ــه ب ــی داد ک م

ــد  ــک دونال ــتریان م ــید، مش ــخصی می رس ــداد مش ــه تع ــگ ب ــک رن ــای ی بلیط ه

می توانســتند آنهــا را بــه یکــی از رســتوران های مــک دونالــد بــرده و جایــزه خــود را 

ــد. دریافــت کنن
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Autodesk
ــرم افــزار اســت کــه از  ــده ن Autodesk یکــی از معروفتریــن کمپانی هــای تولیــد کنن

ــرده اســت.  ــی محصــوالت خــود اســتفاده ک ــرای بازاریاب ــج ب ــد بســیار رای یــک ترفن

ایــن کمپانــی در ابتــدا و بــرای مــدت محــدودی اجــازه اســتفاده رایــگان از محصــوالت 

ــد  ــای جدی ــرم افزاره ــد ن ــان می توانن ــد. مخاطب ــران می ده ــه کارب ــود را ب ــد خ جدی

ــد.  ــتفاده کنن ــای آن اس ــرده و از قابلیت ه ــود ک ــده را دانل ــی ش طراح

در صورتــی کــه نــرم افــزار طراحــی شــده یــک بــازی باشــد، کاربــران می تواننــد همانند 

نســخه های اصلــی حســاب کاربــری ایجــاد کــرده و بــه آن دسترســی داشــته باشــند و 

می تواننــد امتیازهایــی کــه کســب کرده انــد و جایــگاه خــود در میــان بازیکنــان دیگــر 

را ببیننــد. ایــن مســاله باعــث ایجــاد انگیــزه و هیجــان بیشــتر در کاربــران شــده تــا 
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بعــد از اتمــام زمــان اســتفاده از نســخه آزمایشــی، بــرای خریــد نســخه اصلــی اقــدام 

. کنند

ــوم  ــای مــدل درآمــدی فریمی ــا ویژگی هــا و مزای ــط: تعریــف و آشــنایی ب ــه مرتب مقال

Freemium

نایک
اپلیکیشــن نایــک پــاس یکــی از قدرتمندتریــن نــرم افزارهایــی اســت کــه بــه کاربــران 

ــته اید،  ــه در روز برداش ــی ک ــداد گام های ــه، تع ــی روزان ــری مصرف ــرژی و کال ــزان ان می

میــزان ورزش هــای هــوازی و غیــره را نشــان می دهــد. در ایــن نــرم افــزار تخصصــی 

می توانیــد هماننــد یــک مربــی ورزشــی، برنامــه ورزشــی دریافــت کــرده تــا بــه وزن و 

ســامتی ایــده آل خــود برســید.

ــرم افــزار اثــر می گــذارد؟ بعــد ثبــت هــر رکــورد  ــه در ایــن ن امــا گیمیفیکشــن چگون

نــرم افــزار شــما را تشــویق کــرده و آن را بــه شــما اطــاع می دهــد. بــرای مثــال بــه 

ــته اید.  ــاده روی را شکس ــود در پی ــای خ ــداد قدم ه ــود تع ــروز رک ــد ام ــما می گوی ش

ــا وارد  ــه اشــتراک گذاشــته و ی ــا دیگــران ب ــد موفقیت هــای خــود را ب شــما می توانی

یــک فضــای رقابتــی بــا دوســتان خــود شــوید. ایــن نــرم افــزار بــه طــور ناخــودآگاه 

هــم شــما را بــه فعالیــت ورزشــی بیشــتر تشــویق می کنــد هــم بعــد از مدتــی شــما 

را نیازمنــد بــه خریــد یــک کفــش ورزشــی خــوب می کنــد و چــه برنــدی بهتــر از برنــد 

نایــک!
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استارباکس
اســتار باکــس یــک اپلیکیشــن تهیــه نوشــیدنی هایی ماننــد قهــوه ســرد و گــرم، چــای 

ــت روی  ــن دس ــن اپلیکیش ــن در ای ــت. گیمیفیکش ــر اس ــای دیگ ــذا و خوراکی ه و غ

گزینــه فاکتــور وفــاداری و پــاداش گذاشــته اســت تــا بــه مشــتریان همیشــگی و دائــم 

ــن را  ــن اپلیکیش ــان ای ــاله مخاطب ــن مس ــد. ای ــی بده ــا و پاداش های ــود امتیازه خ

ترغیــب کــرده تــا ســعی کننــد بــه امتیازهــای مــورد نظــر رســیده و بــه پاداش هــای 

اســتارباکس برســند. امــا چگونــه؟

بــا ســفارش هــر غــذا و یــا نوشــیدنی بــه حســاب کاربــری شــما یــک یــا چنــد ســتاره 

ــد،  ــخصی برس ــداد مش ــه تع ــما ب ــتاره های ش ــداد س ــه تع ــی ک ــود و زمان داده می ش

ــد  ــره من ــا به ــیدنی ها و غذاه ــگان نوش ــارژ رای ــد ش ــی مانن ــد از پاداش های می توانی

شــوید. در صورتــی کــه ســتاره های شــما بــه یــک انــدازه تعییــن شــده نیــز برســد، 
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بــه شــما کارت طایــی داده شــده کــه امکانــات ویــژه دیگــری نیــز در اختیــار شــما قــرار 

خواهــد داد.

اپراتورهای تلفن همراه
ــی  ــی داخل ــن در بازاریاب ــازی گیمیفیکش ــاده س ــی پی ــه عال ــک نمون ــم ی ــر بخواهی اگ

ــراه  ــد هم ــراه مانن ــن هم ــای تلف ــه اپراتوره ــوان ب ــم، می ت ــال بزنی ــما مث ــرای ش را ب

اول، ایرانســل و یــا رایتــل اشــاره کــرد. هــر کــدام از ایــن اپراتورهــای تلفــن همــراه 

نــرم افزارهــای مخصــوص خــود را داشــته کــه شــما می توانیــد از طریــق آنهــا، شــارژ 

ــد.  ــا بســته های اینتنرتــی فعــال کنی ــد و ی بخریــد، قبض هــای خــود را پرداخــت کنی

ــی داده  ــما امتیازهای ــه ش ــن ب ــرف اپلیکش ــات از ط ــن خدم ــدام از ای ــر ک ــه ازای ه ب

ــد  ــه مقــدار مشــخصی برســد، می توانی می شــود. در صورتــی کــه امتیازهــای شــما ب

از جوایــز و هدایــی ماننــد شــارژ یــا اینترنــت رایــگان بهــره منــد شــوید.
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سایت و اپلیکیشن مینیت
ــی شــخصی ســایت مینیــت  ــه امــور مال یکــی از ســایت های شــناخته شــده در زمین

ــران زیــادی را  ــا اســتفاده از ترفندهــای گیمیفیکشــن توانســته هــم کارب اســت کــه ب

ــد. ــی و ثــروت آفرینــی کمــک کن ــرای مدیریــت مال ــه آنهــا ب جــذب کــرده و هــم ب

ــه خــود را تعییــن  ــد، بودجــه اولی ــه شــما کمــک می کن ــن اپلیکیشــن و ســایت ب ای

کنیــد، بــرای آنهــا برنامــه ریــزی کنیــد، در پایــان مــاه بــه شــما می گویــد کــه بــرای 

ــد و  ــه کرده ای ــدر هزین ــره چق ــد و غی ــت و آم ــاک، رف ــذا، پوش ــد غ ــش مانن ــر بخ ه

ــد.  ــاز می ده ــزه و امتی ــما جای ــه ش ــردن ب ــرج ک ــوه خ ــه نح ــه ب ــا توج ــت ب در نهای

ایــن اپلیکیشــن همچنیــن وضعیــت مالــی شــما را در یــک نمــودار بــه شــما نشــان 

می دهــد، زمــان پرداخــت قبــوض را بــه شــما یــادآوری کــرده و پیشــنهادهای مالــی 

نیــز بــه شــما خواهــد داد.

اپل
ــرای  ــه از گیمیفیکشــن ب ــروف و شــناخته شــده اســت ک ــر برندهــای مع ــل از دیگ اپ

ــد،  ــرده اســت. همــان طــور کــه می دانی ــی و معروفیــت خــود بســیار بهــره ب بازاریاب

نــرم افزارهــا و سیســتم عامــل و اکسســوری های برنــد تنهــا مختــص بــه خــود برنــد 

ــد نیســت. ــد اندروی ــا سیســتم عامل هــای دیگــر مانن ــوده و مشــابه ب ب

ــاد  ــل ایج ــوالت اپ ــودن را در محص ــاص ب ــودن و خ ــاوت ب ــس متف ــاله ح ــن مس ای

ــن ها و  ــوری ها، اپلیکیش ــتفاده از اکسس ــد و اس ــه خری ــتاق ب ــران را مش ــرده و کارب ک

دســتگاه های جدیــد کنــد. البتــه همیشــه متفــاوت بــودن دلیــل بــر موفقیــت نیســت. 
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یــک برنــد متفــاوت و خــاص بــه شــرطی می توانــد موفــق باشــد کــه کیفیــت باالیــی 

نیــز داشــته و واقعــا در مقایســه بــا برندهــای دیگــر تمایــز و برتــری داشــته باشــد.

 شکالت مگنوم

ــال  ــای فع ــمزه ترین برنده ــه خوش ــن و البت ــی از معروفتری ــوم یک ــک مگن ــدون ش ب

ــازی  ــه شــکات اســت. ایــن برنــد معــروف در چنــد ســال گذشــته  از یــک ب در زمین

ــرده اســت.  ــر خــود اســتفاده ک ــی بیشــتر و بهت ــرای بازاریاب نوســتالژیک ب

ــن  ــازی آنای ــک ب ــوب و Citrine ی ــد یوتی ــرکت هایی مانن ــکاری ش ــا هم ــوم ب مگن

ــارچ خــور اســت. در  ــازی ق ــا ب ــزی مشــابه ب ــه چی ــرده اســت ک گســترده طراحــی ک

ایــن بــازی کاربــران بــا شــکات های مختلــف مگنــوم آشــنا شــده و آنهــا را بــه عنــوان 

ــف  ــوالت مختل ــا محص ــران ب ــود کارب ــث می ش ــاله باع ــن مس ــد. ای ــزه می خورن جای

مگنــوم آشــنا شــده، شــکل ظاهــری آنهــا را ببیننــد و بــه طــور ناخــودآگاه بــه خریــد 

آنهــا در دنیــای واقعــی ترغیــب شــوند. همچنیــن بــازی بــا برگشــت بــه صفحــه اصلــی 

مگنــوم پایــان پیــدا می کنــد کــه از نظــر ســئو و دیجیتــال مارکتینــگ نیــز منجــر بــه 

ارتقــای ســایت مگنــوم خواهــد شــد.
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سامسونگ
متخصصــان بازاریابــی در شــرکت سامســونگ نیــز از گیمیفیکشــن بــرای فروش بیشــتر 

محصــوالت خــود اســتفاده کرده انــد. سامســونگ یــک بــازی تمرکــزی جالــب طراحــی 

ــال  ــه صفحــه دیجیت ــرای مــدت مشــخصی ب ــران خــود می خواهــد ب ــرده و از کارب ک

سامســونگ نــگاه کننــد و از آن چشــم برندارنــد. طــی ایــن نــگاه کــردن هیچ مســاله ای 

ماننــد صــدای تلویزیــون، واق واق ســگ، صداهــای بلنــد و هــر مســاله دیگــری نبایــد 

حــواس شــما را پــرت کــرده و نــگاه شــما را منحــرف کنــد. در صورتــی کــه بتوانیــد در 

ایــن چالــش برنــده شــوید، بــه شــما یــک گوشــی ســری S سامســونگ هدیــه داده 

می شــود.
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اسنپ
ــزار آن  ــرم اف ــد، در ن ــراه خــود از اســنپ اســتفاده کنی ــن هم ــز روی تلف ــر شــما نی اگ

بخشــی بــه نــام امتیــاز شــما وجــود دارد. بــه ازای هــر ســفری کــه شــما بــا اســنپ 

می رویــد، امتیــاز شــما افزایــش پیــدا می کنــد. بعــد از آن کــه ایــن امتیــاز بــه مقــدار 

مشــخصی رســید، شــما می توانیــد از خدماتــی ماننــد ســفرهای رایــگان و یــا همــراه 

بــا تخفیــف اســتفاده کنیــد.ل

 4Food
ــود،  ــت ف ــت فس ــن در صنع ــق گیمیفیکش ــازی موف ــاده س ــای پی ــر نمونه ه از دیگ

اپلیکیشــن فــور فــود اســت. شــما در ایــن اپلیکیشــن می توانیــد دســتورهای غذایــی 

منحصــر بــه فــرد خــود را بــرای تهیــه ســاندویچ و یــا پیتــزا بــه اپلیکیشــن داده تــا 

ــا خواســت و نظــر شــما تهیــه شــود.  ــق ب درســت مطاب

نکتــه جالــب ایــن مســاله آن کــه شــما می توانیــد ایــن دســتور پخــت را بــه نــام خــود 

ــه  ــران می تواننــد نســبت ب ــد. کارب ــا دیگــران نیــز از آن اســتفاده کنن منتشــر کــرده ت

دســتورهای مختلــف نظــر داده و بــه آنهــا امتیــاز دهنــد. در پایــان دوره به دســتورهای 

ــفارش از  ــر س ــه ازای ه ــد ب ــما می توانی ــن ش ــود. همچنی ــی داده می ش ــر هدایای برت

دســتورهای غذایــی شــما از اپلیکیشــن پورســانت دریافــت کنیــد.

ایــن گیمیفیکشــن در فــور فــود توانســت در زمــان بســیار کوتاهــی مخاطبــان خــود را 

بــه تعــداد قابــل توجهــی افزایــش دهــد.
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اسنپ فود
تصــور کنیــد کــه شــما چنــدان اهــل ســفارش غــذا از بیــرون نیســتید. اگــر دوســتان 

ــد  ــود را نصــب کنی ــه اپلیکیشــن اســنپ ف ــد ک ــه شــما بگوین شــما بارهــا و بارهــا ب

احتمــاال جــواب شــما منفــی خواهــد بود. اســنپ فــود یــک ترفند گیمیفیکشــن بســیار 

جالــب در ســال های گذشــته طراحــی کــرد و یــک لیــگ بــازی ســنگ، کاغــذ قیچــی 

ــازی کــرده  ــا یکدیگــر ب ــران ب ــازی کارب ــن ب ــرد! در ای ــران خــود طراحــی ک ــرای کارب ب

ــد. ایــن مســاله افــراد  ــا 99 درصــد تخفیــف غــذا دریافــت کردن ــدگان نهایــی ت و برن

زیــادی را راغــب بــه نصــب اپلیکیشــن و انجــام بــازی کــرد. بعــد از پایــان ایــن لیــگ 

ــه ســفارش غذاهــای  ــده و ب ــان در اســنپ فــود مان افــرادی کــه وارد شــده اند همچن

آنایــن خــود ادامــه دادنــد.
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شرکت ام اند ام
زمانــی کــه شــرکت ام انــد ام محصــول جدیــد خــود را بــه شــکل یــک تــوپ بســکویتی 

ــود  ــول خ ــی محص ــی و بازاریاب ــرای معرف ــن ب ــای گیمیفیکش ــرد، از تکنیک ه ــه ک ارائ

اســتفاده کــرد. بــرای ایــن گیمیفیشــکن بــا فیــس بــوک همــکاری کــرده و یــک بــازی 

ــد در میــان آب نبات هــای رنگارنــگ یــک آدمــک  ــران بتوانن ــا کارب ــدازی کــرد ت راه ان

ــزار  ــش از 10 ه ــت بی ــی توانس ــان کوتاه ــازی در زم ــن ب ــد. ای ــدا کنن ــک را پی کوچ

کامنــت دریافــت کنــد، بیــش از 6 هــزار بــار بــه اشــتراک گذاشــته شــود و بیــش از 25 

هــزار بــار الیــک بخــورد.
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تکنیک هایی برای موفقیت گیمیفیکشن در بازاریابی
 

ــما را  ــد ش ــما بتوان ــی ش ــتم بازاریاب ــن در سیس ــتفاده از گیمیفیکش ــه اس ــرای آن ک ب

ــد.  ــد از تکنیک هــای مختلفــی اســتفاده کنی ــان برســاند، بای ــه اهــداف مــورد نظرت ب

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ــات ش ــن امکان ــن ای کاربردی تری

اشتراک گذاری و دعوت از دوستان
یکــی از تکنیک هــای موفقیــت گیمیفیشــکن در بازاریابــی، اشــتراک گــذاری و دعــوت 

از دوســتان اســت. بــرای مثــال از مخاطبــان خــود بخواهیــد برنــد یــا نــرم افــزار شــما 

را بــه دوســتان خــود معرفــی کــرده و بــه ازای آن هــم دعــوت کننــده و هــم دعــوت 

شــونده پــاداش دریافــت کننــد. بــرای مثــال اگــر شــما لینــک دریافــت اســنپ را بــرای 

دوســتان خــود بفرســتید و او از طریــق لینــک شــما نــرم افــزار اســنپ را نصــب کنــد، 

هــردوی شــما از ســفر رایــگان بهــره منــد می شــوید.
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از گردونه های شانس استفاده کنید
ــانس  ــای ش ــتفاده از گردونه ه ــی، اس ــن در بازاریاب ــای گیمیفیکش ــر تکنیک ه از دیگ

اســت. ایــن گردونه هــا باعــث می شــود کاربــران بــه نصــب نــرم افــزار و اســتفاده از 

برنــد شــما مشــتاق شــوند.

حداقل امتیاز را در نظر بگیرید
بــرای آن کــه مخاطبــان خــود را بــه تعامــل بیشــتر ترغیــب کنیــد، از تکنیــک حداقــل 

امتیــاز اســتفاده کنیــد. بــرای مثــال می توانیــد اســتفاده از خدمــات خاصــی را مشــروط 

بــه داشــتن یــک حداقــل امتیــاز کنیــد. 

بازی را مرحله به مرحله طراحی کنید
ــر،  ــای دیگ ــی و حوزه ه ــن در بازاریاب ــت گیمیفیکش ــرای موفقی ــا ب ــر تکنیک ه از دیگ

طراحــی بــازی بــه شــکل مرحلــه بــه مرحلــه اســت. بــرای مثــال شــما می توانیــد بــرای 

ــی  ــره ای و طای ــزی، نق ــی، برن ــای آب ــا رنگ ه ــف ب ــطح های مخلت ــود س ــران خ کارب

ــر و  ــطح های باالت ــه س ــت امتیازهــای بیشــتر ب ــا دریاف ــران ب ــا کارب ــرده ت ــف ک تعری

امکانــات بهتــر دسترســی پیــدا کننــد.
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جوایز ملموس داشته باشید
بــرای آن کــه بتوانیــد تعامــل کاربــران بــا برنــد و نــرم افــزار خــود را بــاال ببریــد، بایــد 

جوایــزی کــه در نظــر می گیریــد، ملمــوس باشــد. بــرای مثــال در یــک نــرم افــزار مربوط 

ــک  ــا در ی ــگان و ی ــی رای ــای غذای ــت وعده ه ــر اس ــا بهت ــز و پاداش ه ــذا جوای ــه غ ب

سیســتم حمــل و نقــل، ســفرهای رایــگان و یــا بــا تخفیــف باشــد.

با کاربران خود تعامل نزدیکتری برقرار کنید
بــرای آن کــه گیمیفیکشــن شــما بتوانــد نتیجــه ای موفــق و تاثیرگــذار داشــته باشــد، 

بایــد بتوانیــد بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط نزدیکــی برقــرار کنیــد. بایــد نظــرات آنهــا را 

ــران  ــان آنهــا بشــونید. شــما می توانیــد از کارب ــی را از زب پرســیده و ایرادهــای احتمال

خــود بخواهیــد، تصاویــر و یــا تجربه هــای خــود را بــا شــما و یــا کاربــران دیگــر بــه 

اشــتراک گذاشــته و تعامــل خــود را بــا کاربرانتــان بهبــود ببخشــید.
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جمع بندی
گیمیفیشــکن بــه معنــای اســتفاده از بــازی بــرای افزایــش تعامــل کاربــران بــا برندها و 

شــرکت های مختلــف اســت. شــرکت ها و برندهــای مختلــف بــرای معرفــی محصــوالت 

خــود یــک بــازی همســو بــا اهــداف خــود طراحــی کــرده و آن را بــه مخاطبــان خــود 

معرفــی می کننــد. اســتفاده از ایــن تکنیــک باعــث می شــود کاربــران بــا عاقه بیشــتری 

بــا محصــوالت و خدمــات جدیــد آشــنا شــده و از آنهــا اســتفاده کننــد.
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