
حمایت از جشنواره وب و موبایل ایران سال ۹۷



دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

جشنواره وب و موبایل ایران از سال 1387 با 50 شرکت کننده آغاز به کار کرد و پس از 10سال با نزدیک به 20،000 شرکت کننده، به عنوان 

بزرگترین عرصه رقابت میان وبسایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی در گروه های مختلف شناخته می شود و از ابتدای زمان تاسیس 

توانسته است با برگزاری هرچه با شکوه تر این رویداد، نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم داشته باشد.
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

در صورتی که حوزه فعالیت شما مرتبط با صنعت وب و موبایل است، در جایی بهتر از جشنواره وب و موبایل ایران نمی توانید 

مخاطبان هدف خود را یکجا جمع کنید. مزایـای اسپانسـری در جشنـواره وب و موبایـل ایـران:

       از زمان شروع جشنواره تا روز اختتامیـه 5 ماه به طور مستمـر در مقابل دید مخاطبان خود هستید.	 

       لوگوی مجموعـه شمـا در وبسایت جشنـواره بیـش از 4.000.000 بار دیـده می شـود.	 

       بیش از 1400 نفــر فعــال وب و موبـایــل در روز اختتامیـه حضــور خواهنـد داشت.	 

       در روز اختتامیـه از طریـق فضـای نمایشگاهـی با مخاطبـان خود در ارتبـاط هستیـد.	 

       بیش از 12000 نفر عالقه مند مراسم اختتامیـه را به طور زنـده از اینترنت تماشا می کنند.	 
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چـــرا جشنواره وب و موبایل ایران؟



دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

جشنواره وب و موبایل ایران از سال 1387 با 50 شرکت کننده آغاز به کار کرد و بعد از 10 سال در سال1396  با نزدیک به 100000 

هزار شرکت کننده, رشد بسیار باالیی در بین کاربران فعال اینترنت و موبایل ایران داشته است. آمار شرکت کنندگان و داوران 

جشنواره را در جدول زیر مشاهده می کنید:

آمار سال های گذشته جشنواره وب و موبایل ایران :

تعداد داوران

مجموع شرکت کنندگان

شرکت کنندگان کنفرانس

1387

25

50

---

1388

30

800

---

1389

35

2200

---

1390

77

3000

270

1391

146

6052

300

1392

284

10700

450

1393

8572

14540

800

1394

9057

17400

550

1395

11856

19464

1375

12640

125574

1116

1396
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

در بـازه ی زمانـی برگـزاری دهمیـن دوره جشـنواره وب و موبایـل ایران بیش از یک میلیون نفر از وبسـایت جشـنواره بازدید 

کردنـد و صفحـات مختلف جشـنواره بیش از سـه میلیون بازدید داشـته اسـت. رتبه اکسـای جشـنواره در دوره پیش به زیر 

۱00رسـید و وبسـایت جشـنواره به طور متوسـط بیش از 50,000 بازدیدکننده روزانه داشـته اسـت.

بیش ازبیش از

یک میلیون و پانصدهزار بازدیدکنندهچهار میلیون و پانصد هزار بازدید

Users Pageviews

 1,128,432 3,352,554
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

در طـول برگـزاری جشـنواره وب و موبایل ایران، خبرنامه های ایمیلی مسـتمر به  کاربران ارسـال می شـود تـا از روند برگزاری 

و اخبار مهم مربوط به جشـنواره مطلع شـوند. در دوره گذشـته بیش از ۳۰ خبرنامه به کاربران ارسـال شـد و در مجموع لوگو 

حامیـان بیـش از 2,۰۰۰,۰۰۰ بار در معرض دید کاربـران قرار گرفت.

تعدادکل ایمیل های ارسالیتعداد اعضای خبرنامه

2،439،436 +125,000
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

ایـن جشـنواره هرسـاله در گـروه هـای مختلف،یـک وبسـایت و یـک نـرم افـزار موبایـل را بـا رای داوران به عنـوان برگزیده 

معرفـی مـی کنـد و بـه آن تندیس برترین وبسـایت یا برترین نـرم افزار موبایـل ایران را که بـزرگ ترین افتخـار در حوزه وب 

و موبایـل ایران اسـت، اهـدا میکند. 

وبسایتنرم افزار موبایل

17,512 4,423
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

در بخش دیگری از جشنواره وب و موبایل ایران که تحت عنوان نگاه مردمی برگزار می شود، محبوب ترین وبسایت یا نرم افزار 

موبایل ایران توسط صدها هزار رای مردمی انتخاب می شود. بدین صورت که شرکت کننده ای که موفق به کسب بیشترین رای 

مردمی شود به عنوان منتخب بخش نگاه مردمی جشنواره معرفی خواهد شد.

کاربر فعالرای مردمی

176,057 125,574
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

150 روز با جشنواره وب و موبایل ایران

بهمن ماه 97بهمن ماه 97دی ماه 97آذر ماه 97مهر ماه 97

اختتامیه و اعالم برندگانمعرفی کاندیدهاشروع داوریپایان مهلت ثبت نامشروع ثبت نام
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران
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اختتامیه جشنواره وب و موبایل ایران 

مراسم اختتامیه جشنواره وب و موبایل ایران و اعالم برندگان در اواخر هر سال، تحت عنوان کنفرانس وب و موبایل ایران و با 

استقبال چشمگیر فعاالن حوزه فناوری اطالعات و موبایل برگزار می شود.

این رویداد شامل سخنرانی چهره های برجسته، کارگاه های آموزشی، معرفی برترین استارتاپ های سال و میزگرد های مباحثه 

پیرامون موضوعات داغ روز برگزار می شود و فرصت مناسبی است تا صاحبان کسب و کار هایی که برای معرفی خدمات خود به 

فضای تبلیغاتی نیاز دارند، مخاطبان و افراد تاثیرگذاری را برای تعامل در این حوزه را مالقات کنند. 

شرکت کنندهارائه استارتاپیسخنرانغرفه نمایشگاهی

+15+35+30+1000

آمار سال
 ۹۶



دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

برخی از سخنران های پیشین جشنواره وب و موبایل ایران

میالد احرام پوشرضا الفت نسبشایان شلیله

شهرام شاهکار

بنیانگذار جشنواره موبایل ایراندبیر انجمن صنفی کسب و کار های اینترنتیبنیانگذار جشنواره وب ایران

مدیرعامل اسنپ

محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

سعید رحمانی
 مدیرعامل شرکت سرآوا 

حمید محمدیحسام 
مدیر عامل دیجی کاالمدیر عامل کافه بازار

اکبر هاشمی
مدیر مسئول هفته نامه شنبه

علیرضا صادقیان
 موسس و مدیر نت برگ
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حمیدرضا اعتدال مهرآرش سروری

فرانک اسکویی

مصطفی نقی پورفر
رئیس هیت مدیره انجمن صنفیمجری و برنامه ساز برنامه های فناورانه

 کسب و کارهای اینترنتی

معاون مرکز توسعه تجارت 

مدیر ارشد مرکز نوآوری فناپ

دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران
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برخی از سخنران های پیشین جشنواره وب و موبایل ایران

دکتر موسویان

نیما امیرشکاری

رییس مرکز رسانه های 

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده 
پولی و بانکی

فرهاد هدایتیرامتین منزهیانحمیدرضا احمدی
بنیانگذار  تسکولومدیرعامل  بامیلوبنیانگذار  ایوند 

محسن مالیری
مدیرعامل شتاب دهنده آواتک



دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران
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برخی از سخنران های پیشین جشنواره وب و موبایل ایران



دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

شبکه های اجتماعی این فرصت را در اختیار شرکت کنندگان قرار داده است تا لحظه به لحظه نظرات خود را در مورد جشنواره 

وب و موبایل ایران با دوستان خود به اشتراک بگذارند.

در روز اختتامیه جشنواره و کنفرانس وب و موبایل ایران نیز کاربران سواالت و نظرات خود را از طریق شبکه های اجتماعی 

مطرح میکنند و شور و شوق خاصی را به این رویداد منتقل می کنند.

پست اینستاگرامی توئیت

+1000+700
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

حضور فعاالن حوزه وب و موبایل، سرمایه گذاران، برنامه نویسان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در کنفرانس ها و مراسم 

اختتامیه جشنواره وب و موبایل ایران، فضای مساعدی را برای باال بردن سطح آگاهی در باره برند ها ایجاد کرده است.

مجموعه ها مرتبط با دنیای فناوری اطالعات و استارتاپ های مختلف این فرصت را دارند تا با حمایت از برگزاری این جشنواره 

و حضور در میان شرکت کنندگان کنفرانس، بخش عظیمی از کاربران اینترنت و نرم افزار ها موبایل را تحت تاثیر برند خود قرار 

دهند و به اطالع رسانی نسبت به فعالیت های خود بپردازند.              
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران
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پکیج حامیان معنویپکیج ویژه شتابدهنده هاپکیج حامیان  پکیج ویژه استارتاپ پکیج حامیان رسانه ای

انواع پکیج های جشنواره وب و موبایل ایران



دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

  پخش تیزر حامیان در سالن کنفرانس

طی برگزاری اختتامیه جشنواره وب و موبایل ایران تیزر 90 ثانیه ای حامیان در سالن های کنفرانس در مقابل بیش از 1000 شرکت کننده و 2000 کاربر    

             آنالین پخش خواهد شد.

  قرار دادن پرچم و لوگو حامی در نشست های خبری

               در تمامی کنفرانس های خبری که در طول برگزاری جشنواره برگزار می شود، پرچم اختصاصی حامیان در مکان مناسب قرار خواهد گرفت تا نام و لوگو  

              برند در طول برگزاری در اخبار آنالین و آفالین مرتبط با جشنواره وب و موبایل ایران حضور داشته باشد.         

  نصب استند حامی در البی سالن کنفرانس

             سالن کنفرانس در روز اختتامیه میزبان بیش از 1000 نفر از فعاالن عرصه وب و موبایل خواهد بود و استند حامیان در البی کنفرانس که مکان مناسبی 

           برای تبلیغات است به نمایش گذاشته می شود. 

  فضای نمایشگاهی 

              فضای نمایشگاهی کنفرانس وب و موبایل ایران این امکان را به شما می دهد تا در کنار ده ها شرکت بزرگ ایرانی، با مشتریانتان به صورت رو در رو 

            مالقات کنید و از محصوالت و فعالیت های خود با آنها صحبت کنید.

  امکان حضور مدیران در پنل های تخصصی

              مدیران حامیان جشنواره وب و موبایل ایران با توجه به نوع فعالیت مجموعه در پنل های تخصصی روز کنفرانس حضور دارند تا در مورد موضوعات        

              مطرح شده با دیگر اعضای پنل به بحث و تبادل نظر بپردازند.

پکیج مرتبط با حامیان تجاری 

حامیان تجاری با توجه به پکیج انتخابی خود از امکانات بسیاری برای معرفی مجموعه و خدمات خود بهره می برند، نظیر:
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

پوستر جشنواره

در تمامی پوسترهای جشنواره که در فضاهای تبلیغاتـی داخلی و شهری توزیع می شود، لوگو حامیان درج خواهد شد تا به مطـرح کردن نام برنـدها در 

فضـاهـای تبلیغاتـی بپــردازد.             

صفحه اصلی سایت جشنواره

وبسایت جشنواره وب و موبایل ایران در طول برگزاری ایـن جشنـواره میزبـان بیـش از 1،500،000 کارـبر خواهـد بـود و لوگـو حامیـان در ایـن مدت        

میلیون ها بار بازدیـد خواهد شد.         

کارت های ورود به کنفرانس

لوگـو حامیـان بـر روی کارت های شناسایـی شرکت کننـدگان کنفرانـس درج خواهـد شـد و بیـش از 1000 نفـر در روز اختتامیــه آنهـا را همــراه خـود 

خواهنـد داشـت.

کارت دعوت به مراسم

لوگـو حامیـان در تمامـی دعـوت نامـه هایـی که بـرای مهمانـان ویـژه ماننـد مدیـران ارشد ادارات دولتـی و شرکت های خصوصـی ارسال می شـود درج 

خواهـد شد. 

دکور و بنرهای سالن کنفرانس

در دکوراسیون سالن و روی اسکرین های نمایش و بنر های سالن کنفرانس، لوگو حامیان به تکرار درج خواهد شد تا در مقابل بازدید عموم و همچنین 

عکس ها و فیلم برداری قابل رویت باشد.

ایمیل های ارسالی به کاربران

بیش از 100،000 کاربر فعال عضو خبرنامه ایمیلی جشنواره وب و موبایل ایران هستند و لوگو حامیان در خبرنامه های ارسالی درج خواهد شد.

درج لوگو در:
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دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی می توانند با حمایت معنوی خود از جشنواره وب و موبایل ایران، در برگزاری هرچه بهتر این رویداد 

سهیم باشند و جامعه فناوری اطالعات کشور را در جهت پیشرفت و توسعه همراهی کنند.

پکیج مرتبط با حامیان معنوی

برخی از حامیان معنوی پیشین

 جشنواره وب و موبایل ایران
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با تشکر از حامیان دوره های پیشین جشنواره وب و موبایل ایران



آدرس: خیابان ولیعصـر )عج( ، باالتـر از خیابـان شهیـدبهشتـی 

خیابـان شهیـد اکبـری ، پالک 21 ، انجمـن کسب و کار اینترنتـی

اطالعات تماس با دبیرخانه جشنواره

iwmf.ir 

تلفـن : 88721395  

بــرای تمـــاس بــا دبیرخانــه جشنـــواره وب و موبایـــل 

ــد:  ــاس باشیـ ــا در تمـ ــا م ــر ب ــق راه هــای زی ــران از طریـ ای

info@iwmf.ir ایمیـل: 


