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به نام خدا



رضا کاظمی
مبین وان کیشمدیر توسعه کسب و کار بین الملل شرکت 
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اندازه بازار سرویس های دیجیتال

  اهمیت ورود به صادرات گیم

پرداخت موبایلی در فضای بین المللی

فعالیت های مبین وان کیش در حوزه سرویس های دیجیتال بین المللی
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:2017مالی بازار جهانی موبایل اپلیکیشناندازه

میلیارد5.1 افراد دارای گوشی هوشمندتعداد

میلیارد دالر189 پیش بینی حجم بازار اپلیکیشن های 
2020موبایل در 

میلیارد دالر1/233 حجم بازار اپلیکیشن های منطقه منا

میلیارد دالر43.4 درآمد هالیوود

میلیارد دالر46/6 درآمد اپ استور

میلیارد دالر24/8 درآمد گوگل پلی



6

:اندازه جمعیتی بازار جهانی

میلیون نفر363 جمعیت آمریکا و کانادا

میلیون نفر110 فارسی زبانان خارج کشور

میلیون نفر411 منطقه منا

میلیارد نفر1.8 اسالمجهان

میلیون نفر35 زبانهاکرد

میلیون نفر79.8 جمعیت ترکیه

میلیون نفر422 عرب زبانها
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صادرات بازی؟چرا
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صادرات بازی؟چرا
Leading Android apps in the Google Play Store worldwide in 

November 2018, by revenue (in million U.S. dollars)-statista
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صادرات بازی؟چرا
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صادرات بازی موبایل؟چرا
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صادرات بازی موبایل؟چرا
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2.3باسوپرسلفنالندیشرکت
1سودودرآمددالرمیلیارد
2016سالدردالریمیلیارد

میادارهپرسنلنفر241باتنها
.شود

هبراشرکتاینسهامسنتتن
خریداریدالرمیلیارد10ارزش
.نمود

41نفرهربازایدالرمیلیون
.استشدهارزشخلقپرسنل

9.5نفرهربازایدالرمیلیون
.استشدهایجاددرآمدپرسنل

میلیون دالر به دولت فنالند مالیات 140معادل 2017میلیون دالری تاسیس شد و در سال 6با یک سرمایه 2010شرکت در سال 
.محصول منتشر نموده غیر از فنالند در آمریکا و ژاپن و کره و چین فعال است5مجموعا تا کنون .پرداخت نمود
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روش پرداخت موبایل؟چرا
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؟چرا روش پرداخت موبایل
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تجارت محتوا

Here's A List Of The Richest YouTubers In 2018

Jake Paul - USD$11.5M (AUD14.8M) ...

Felix Kjelberg (PewDiePie) - USD$12M (AUD15.4) ...

Mark Fischbach (Markiplier) - USD$12.5M (AUD16M) ...

Logan Paul - USD$12.5M (AUD16M) ...

Dude Perfect - USD$14M (AUD18M) ...

Evan Fong (VanossGaming) - USD$15.5M (AUD20M) ...

Daniel Middleton (DanTDM) USD16.5M (AUD21.2M)
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هزار تومان10ارزش هر دالر باالی 
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عوامل کلیدی در مسیر صادرات سرویس های دیجیتال
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ایجاد درگاه پرداخت بین المللی

سرمایه بومی سازی و تولید 

محصوالت موجود

تعداد تولید کننده سرویس 

صادراتی
للیسرمایه نشر و تبلیغات بین الم

انتقال پول و تحریم ها 

تمرکز فعالیت ها
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؟برخی چالشها و موانع صادرات محتوای دیجیتال

(Localization)بومی سازی •

(Regulation)قوانین و مجوزها وتعرفه ها•

(Data privacy and protection)محرمانگی اطالعات•

(Intellectual Property Right)قانون کپی رایت•

(Blocking & Filtering)سانسور آنالین محتوا•

محدودیت های پرداخت الکترونیکی •
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؟ایرانبرخی چالشها و موانع صادرات محتوای دیجیتال در 

تحریمها و اثر آن در چابجایی پول و به داخل و •
خارج کشور

ین هزینه های ارزی تبلیغات دیجیتال و پروموشن ب•
المللی

تحریمها و اثر آن در تعامل با فروشگاههای بین•
....و Appleو Googleالمللی نظیر 

نگرش و تفکر جهانی در تولید•

کشورسطح کیفی تولیدات داخل •
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وزه اصلی ترین نقطه شررو  فعالیرت برین المللری در  ر
سرتور اپلیکیشن های موبایل  ضور در گوگل پلری و ا  ا

.است

کتره بسیاری از پارتنرهای در تعامل با مبین وان به ایرن ن
هادات از اشاره کرده اند که تمایل چندانی به بررسی پیشن

برین جانب کسانی که سابقه انتشار ا  در این استورهای
.المللی نداشته اند، ندارند

استور نقطه شروع فعالیت بین المللانتشارگوگل پلی و اپ 

We have reviewed this one and following is our 
observation:

1)      Majority of games are not in high resolution.
2)      Approximate half of them can be found in 
google play store ( for e.g. Quiz of kings , Hey Taxi, 
Police-Patrol, Happiness Train, PerCity, Fruitcraft, etc.).
3)      Few games are copy of other famous games in 
the market ( for e.g. 2nd Gear: Traffic, Enemy 
Nightmare, Pro VolleyBall, Special Force and Deal for 
Speed 2).

For us to have a penetrative plan, the quality and 
originality of content is supremely critical.



23

تامین زیر ساخت ها و حمایتهای مالی

پرداخت ریالی -درآمد ارزی

کیدسترسی به  ساب بین الملل بان

نگهداری درآمدهای ارزی

رفع مشکل انتقال پول

سایر تسهیالت مالی

ذاریتامین سرمایه بومی سازی با مشارکت صندوقهای سرمایه گ•

ایجاد صندوق سرمایه گذاری گیم و انیمیشن در تولید•

بتامین سرمایه نشر و تبلیغات مورد نیاز سرویس های منتخ•

(EMC)اخذ مجوز مرکز تسهیل گر صادرات در  وزه دیجیتال •
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مطالعات بازار
ضمیمهدروزیراطالعاتشاملکهشدتهیهمطلوبیدیتابیسوگرفتصورتمختلفکشورهایرویمطالعاتیهمچنین

:باشدمیکشورهرهایمندیعالقههای وزهآن،

Average payment size $ Payout %

Monthly ARPU $ Payout Cycle

Service Type Total Population

Operator Urbanization

End-user Price Internet Users

Price excl. VAT Active Social Media Users

Currency Mobile Subscription

Payout
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زیرساخت فنی

 توسعهSDK جهت اتصال به تامین کنندگان پرداخت بین المللی

استقرار سرورهای خارجی برای ارتباطات بین الملل

 ارائه خدماتClouds ,CDN

عدم وجود هیچ ارتباط فنی با ایران

ارائه درگاه پرداخت بین المللی
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همکاریراهکارهای 

بین وانعقد قرارداد بارگذاری سرویس ها و محتواهای دیجیتال بر بسترهای بین المللی از طریق  ساب های کاربری م

عقد قرارداد تعریف محصول در کشورهای هدف در بستر خدمات ارزش افزوده موبایل

بررسی سابقه محصول های دیجیتال تولید شده و منتشر شده در داخل کشور و بازار بین الملل

 مایت مالی در راستای بومی سازی و تبلیغات محصوالت منتخب 

شرکایووانمبیندرآمدیسهمکنندهتامیندرآمدیسهمهمکارینوع
خارجی

carrier)موبایلیپرداخت billing)75% payout25% payout

google)استورها play/app store)90%payout10% payout

85%(IPG)اینترنتیدرگاه payout15% payout

payout15% payout%85المللیبینبسترهایدرمحتواانتشار
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160,000,00020,000,000 از توجه شما سپاسگزاریم


