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برنامه رویداد

رویازی از نظر فعاالن حوزه صنعت انیمیشن
داریوش دالوند تولید کننده انیمیشن
رویــداد پیچینــگ رویــازی یــک اتحــاد بیــن بخــش
خصوصــی و دولتــی ،بــه منظــور عملیاتــی کــردن
ایــده پیچینــگ در صنعــت انیمیشــن ایــران اســت.
محمد ابوالحسنی تولید کننده انیمیشن
«رویــداد پیچینــگ رویــازی» اتفــاق جدیــدی اســت .برنامــهای
کــه ســازماندهی شــده باشــد و در قالــب یــک ســازوکار مشــخص
و در زمانــی مشــخص اتفــاق بیفتــد و از افــراد دعــوت شــود تــا
بهعنــوان ســرمایهگذار ،ســفارشدهنده و یــا صاحــب ایــده باهــم
تعامــل داشــته باشــند تــا بــه حــال در ایــران اجــرا نشــده اســت.
محمد رحیم لیوانی رییس مرکز پویانمایی صبا
برگــزاری رویــداد رویــازی مکمــل فعالیتهــای مرکــز پویانمایــی
صبــا در ســفارشدهی تولیــدات پویانمایــی تلویزیونــی اســت.
رویــازی میتوانــد تبدیــل بــه مرکــزی بــرای جــذب ایدهپــردازان
و تولیدکننــدگان پویانمایــی شــود؛ همچنیــن رویــداد رویــازی
بــا فراهــم کــردن بســتر رقابــت بیــن طرحهــای تولیــد ،باعــث
میشــود خریــداران یــا ســفارشدهندگان طرحهــای متنوعتــر
و جذابتــری بیابنــد کــه ایــن ،مــورد توجــه مرکــز صبــا اســت.این
اتفــاق میتوانــد رونقبخــش صنعــت انیمیشــن ایــران شــود.
علی کاشفیپور مدیر حوزه هنری دیجیتال
پیچینــگ فقــط اتصــال تولیدکننــده و خریــدار نیســت ،حمایــت از
خالقیــت و توســعه آن نیــز میتوانــد از دســتاوردهای پیچینــگ
باشــد .ارائــه مشــاوره بــه طرفیــن پیــچ ،از دیگــر مزیتهــای رویــازی
اســت .رویــازی بــا اســتفاده از متخصصــان کســب و کار و توســعه
محصــول ،بــه تولیدکننــده و خریــدار مشــاوره میدهــد .در ایــن
ضمــن ،تولیدکننــده شــناخت واقعیتــری از کار خــود پیــدا
میکنــد و نقــاط قــوت و ضعــف کارش (بــرای ورود بــه بــازار
داخلــی و خارجــی) را بهتــر میشناســد .ســرمایهگذار نیــز بــا
دلگرمــی و اطمینــان خاطــر بیشــتری دســت بــه انتخــاب میزنــد.

میـدان فاطـــمی ،خیابان فاطمــی ،روبروی وزارت كشـــــور،
خیابــان دوم ،پــاک  ،5طبقــه دوم.
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ارزشهاي ارائه شده در رويداد رويازي

رویــازی ،اولیــن رویــداد پیچینــگ انیمیشــن در ایــران اســت و بــرای
شــما بســتری فراهــم م ـیآورد تــا اگــر:

جايزه:
بــه بهتريــن پيــچ ارائــه شــده در رويــداد رويــازي ،از نــگاه
خریــداران ،ســفارش دهنــدگان و ســرمايهگذاران بــه رســم يادبــود،
لــوح تقديــر و يــک عــدد ســکه تمــام بهــار آزادي تقديــم خواهــد
شــد. .

خدمات ارزیابی شرکتهای خالق:
رویــازی ،امــکان ارزیابــی شــرکتهای خــاق را بــرای
مجموعههــاي شــرکتکننده در رويــداد ،بعــد از عقــد تفاهــم
اوليــه ســرمایهگذاری یــا فــروش طــرح ارائــه شــده ،فراهــم
مــیآورد.

خدمات آموزشي:
بــه کليــه افــرادي کــه جهــت ارائــه طــرح هــا و ايدههــاي خــود
در رويــداد رويــازي ثبــت نــام مــي کننــد ،خدمــات آموزشــي ارائــه
خواهــد شــد تــا بتواننــد بــه بهتريــن شــکل ممکن نســبت بــه ارائه
محتــوي توليــدی خــود در رويــازي اقــدام نمايند.

کلينيک کسب و کار:
رويــازي آمــوزش و مشــاوره پروژههــای انیمیشــنی را در پنــل
حمايتهــاي خــود بــه همــه مجموعههــاي شــرکت کننــده در
رويــداد کــه بــه مرحلــه عقــد قــرارداد بــا خريــدار ميرســند ،ارائــه
خواهــد داد.

خدمات پيش بازاريابي:
رويــازی بــرای همــ ه شــرکتکنندگان ایدهپــرداز خــود ایــن
امــکان را فراهــم آورده تــا در طــول دوره ســاخت اثــر ارائــه شــده
خــود ،از امــکان پيشبازاريابــی در يکــي از معتبرتريــن VODهــای
کشــور بــه نــام آفرينــک بهرهمنــد شــوند.

تسهيالت ويژه:
رويــازي امکانــي را بــراي شــرکتهای موفــق رويــداد در نظــر
گرفتــه اســت کــه از تســهيالت دريافــت وام بــه توليدکننــدگان یا
لیزینــگ بــه خريــداران محصــوالت بهرمنــد گــردد.

خدمات منتورشيپ:
رويــازی مشــاوره و راهنمايــی خــود را در در زمينههــای مختلــف
از تولیــد تــا فــروش يــک محصــول پويانمايــی را بعــد از شــرکت در
رويــداد و شــکلگيری يــک توافــق اوليــه بــا ســرمايهگذاران بــه
تولیدکننــدگان ارائــه خواهــد داد.

ضمانت انجام کار:
رويــازي ايــن اطمينــان و ضمانــت را بــه خريــداران و ســفارش
دهنــدگان مــي دهــد کــه در صــورت عــدم انجــام کامــل قــرارداد
توافــق شــده بــا شــرکت توليدکننــده ،ضــرر و زيان متحمل شــده
از طــرف صنــدوق مالــی همــکار رويــازي تأميــن گــردد.

خدمات محيط کاري:
رویــازی امــکان اســتقرار و فعالیــت مجموعههــای شــرکت
کننــده را در محــل فضــای اشــتراکی کاریــز (بــا همکاری مشــترک
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و حــوزه هنــری) و
بــر اســاس شــرایط و قوانیــن آن مجموعه،پــس از عقــد تفاهمنامــه
اولیــه طــرح ارائــه شــده بــا خریــدار ،تــا انتهــای زمــان تولیــد فراهم
م ـیآورد.

خدمات حقوقی و ثبت مالکیت معنوی:
رویــازی امــکان ثبــت حقوقــی تمــام آثــار انیمیشــنی کــه در
ایــن رویــداد شــرکت میکننــد را فراهــم مــیآورد .ايــن مهــم
شــامل تمامــي مــوادي اســت کــه در ســامانه رويــازي از طريــق
متقاضــي ثبــت مــي گردنــد .مجــاری ثبــت حقوقــی آثــار از طريق
ثبــت حقوقــی آثــار در دفاتــر اســناد رســمی کشــور و ســامانه
ثبــت شــد اســت.

تولیدکننــده انیمیشــن هســتید ،ایــده و طــرح انیمیشــنی خــود را در بهتریــن و
امنتریــن فضــا بــه خریــداران و ســرمایهگذاران ارائــه کنیــد.
خریــدار و ســرمایهگذار در حــوزه انیمیشــن هســتید ،در ایــن فضــا بــا خیالــی
آســوده از میــان بهتریــن ایدههــا و طرحهــای نــابِ تولیدکننــدگان خوشفکــر و
خــاق ،طــرح مــورد نظــر خــود را انتخــاب و در چارچوبــی شــفاف و بــا قواعــدی
روشــن در مســیر ســرمایهگذاری یــا خریــد محصــول مــورد نظرتــان گام برداریــد.
ســفارشدهنده محصــوالت انیمیشــن هســتید ،ایــن فرصــت ویــژه بــرای شــما
مهیــا میشــود کــه در یــک پنــل اختصاصــی بــا حضــور بهتریــن تولیدکننــدگان و
خریــداران انیمیشــن ،برنامههــا و ســفارشهای خــود را مطــرح کنیــد.
اهداف رویازی
شفافسازی اقتصاد انیمیشن
کمک به تولید و تأمین محتوا
شتابدهی به شرکتهای خالق
شبکهسازی متخصصان و مربیان
بازارسنجی محصوالت

موشنگرافی معرفی رویداد رویازی

برای مشاهده ،کد را اسکن

