
ֲחִקים  עם אריזותְמשַׂ  
תילתן, ס לפיתוח ועיצוב משחקים"ראש בי, צחי ליברמן  



אני צחי! היי  



שנה בתעשיית המשחקים 14מעל   



 בין אריזות למשחקים

 אריזה

 אל מושך לעין'ויזו•

 מייצגת את ערכי המוצר•

 "חייב לאסוף, חייב לקנות"•

 האריזה כפריט נוי•

 האריזה כחלק מסטטוס חברתי•

 משחק

 אל מושך לעין'ויזו•

 מייצג אותי כשחקן•

 כיף ואינטראקציה ממושכת•

 פעילות חברתית ותחרותית•

 מרגיש כחלק מעולם המשחק•



 העולם נע לעבר טכנולוגיות חדשות











 ?מה לזה ולאריזות

 ביג דאטא  

 איסוף נתונים לניתוח על דפוסי השימוש במוצר•

 מיקומים בהם משתמשים במוצר תכופות•

 אפיון המשתמש, תדירות, צורת השימוש במוצר•

 קטגוריות מוצר מועדפות•



 :פרסונליזציה

 התאמת המוצר שלנו לסוגים שונים של קונים והקונטקסט האישי שלהם

 נער שאוהב קורנפלקס אבל הוא גיימר ומחכה להפתעה בפנים•

 אמא שקונה את הקורנפלקס לילדים שלה ומתעניינת ברכיבים•

אבא שקונה למשפחה ומתעניין בגודל של החבילה ובהנחות למשחקי  •
 כדורגל אם קונים כמה חבילות



 : אימרסיביות

 היכולת להרגיש חלק מהמוצר ומעולם המושגים שלו•

 לקשור ערכי יסוד לשימוש במוצר•

 ומעודדות שימוש חוזר ומאתגר Funחוויות חיוביות מבוססות •



 ?אריזה+ משחק + טכנולוגיה 

The term suspension of disbelief has been defined as a willingness 
to suspend one's critical faculties and believe something surreal; 
sacrifice of realism and logic for the sake of enjoyment. 

 

 

יאפשר  , המבוסס טכנולוגיה מתקדמת, שימוש ממושך באריזה כפריט משחקי
 שימוש חוזר ואיסוף נתונים, הטמעה של משתמש בעולם המשחק וערכיו













 ?מה אפשר לקחת ממשחק לאריזה

 תחרות בין מחזיקי אריזה אונליין, אריזות מתקשרות: סושיאל 

 (רשת פרפרים, הגה, מטקה, רובה)אריזה כקונטרולר : שליטה

 ממנו יוצאים יצורי ומשימות העולם, אריזה כשער לעולם פנטזיה: שער

 היא הופכת נדירה, ככל שמובילים משחק עם אריזה: אספנות 

 שימוש בחלקים מאריזות שונות של מוצר, חיבור פיזי של שתי אריזות: מוד

 



 קונספט שאנחנו עובדים עליו

 המזמן נתיב תנועה לדמות   ARפלייסמנט שמורכב מזיהוי לוגו כמרקר •

 יכול להתחרות נגד ילד אחר, המשתמש משחק בעודו מחכה למנה•

 (?מה ארצה להיות כשאהיה גדול)י מקצוע "בחירת דמות עפ•

 איזורים על הפלייסמנט תואמים, איסוף חפצים ומטבעות רלוונטים לדמות•

 שמכילה עוד חתיכות להמשך המסלול והמשחק, אוכל מגיע באריזה•

 השראה משחק קרקסון•



 ארבעה עולמות תוכן 

 (Fitness)עולם הספורט •

 (Heroes)עולם הגיבורים •

 (Glamour / Celebs)עולם מפורסמים •

 (Fashion)עולם האפנה •



 עולם הספורט



 ( celeb)עולם המפורסמים 



עולמות 
 מתחברים



  Funnelסטודיו

 ! (גאווה ירוקה)סטודיו חיפאי •

 Web, Mobileאפליקציות ל , פיתוח משחקים•

•AR & VR  

 מעצבי חוויה, אנשי ארט, קבוצת עלית של מתכנתים•

 קשר הדוק עם קהילת המפתחים העולמית ומובילי דיעה•

 דברו איתנו? אפליקציהחושבים על פיתוח או עיצוב •

tsahi@tiltan.co.il 

Skype : tsahi_liberman 
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