Asıl oyun şimdi başlıyor!
Türkiye’nin ilk oyunlaştırma platformu olan İşte Oyun, Türkiye’de yeni nesil kullanıcı
deneyimlerinin ilk tohumlarını ekiyor. Sunduğu yenilikçi, kapsamlı ve servise özel
oyunlaştırma, yönetim ve raporlama çözümleri ile Türkiye’de yepyeni bir dijital verimlilik
çağını başlatıyor.
Oyunlaştırma, son yıllarda dünya çapında Microsoft, MTV, Verizon ve SAP gibi bir çok
uluslararası kuruluş tarafından tercih edilen bir dijital verimlilik çözümüdür. Bu yaklaşımla
birlikte, oyun tasarımı, “iş” ile “oyun”u bütünleştirmek için kullanılır. Böylelikle işler birer
oyun; oyunlar gerçek fayda sağlayan birer iş; kullanıcılar ve çalışanlar ise oyunculara
dönüştürülür.
İşte Oyun, playstore.com ve tuttur.com gibi çok kullanıcılı platformların yaratıcısı olan
Tart New Media’nın desteğini de arkasına alarak verimlilik, kullanılabilirlik ve yaratıcı
süreçlere verilen önemi, oyunlaştırma alanına yansıtır. Sunduğu oyunlaştırma çözümleri ile
kullanıcı deneyimi, site içi etkileşim ve çalışan verimliliği gibi değerli davranışları yepyeni bir
boyuta taşır.

Oyunun kurallarını siz koyun!
İşte Oyun’un yenilikçi oyunlaştırma çözümleri, kullanıcı motivasyonu ve deneyimine önem
veren e-ticaret ﬁrmaları için yepyeni bir dijital çağın kapılarını aralıyor.
Türkiye’nin ilk oyunlaştırma platformu olan İşte Oyun, eğlence, etkileşim ve motivasyonu
profesyonel hayatın merkezine yerleştirir. Bunu da puan kazanmak, seviye atlamak ve çeşitli
başarılar elde ederek rozet toplamak gibi oyun dünyasına ait işleyişleri, motivasyon ve
sadakat araçları olarak profesyonel süreçlere entegre ederek yapar. Böylelikle şirket
çalışanları ve son kullanıcılar gibi hedef kitleler birer oyuncu haline getirilir.

İşte Oyun, Türkiye'nin ilk oyunlaştırma projesini
hayata geçirdi!
"Yeni Medya Mutfağı Tart"ın birikimi ve desteğini arkasına alan İşte Oyun, dünyanın ilk
sosyal bahis sitesi olan Tuttur.com'un oyunlaştırma aşamalarını tamamlayarak yayına aldı.
İşte Oyun'un ne kadar güçlü bir potansiyeli harekete geçirdiğini görmek için Tuttur.com'u
ziyaret edebilir ve bu büyük değişime ilk elden tanıklık edebilirsiniz.

Oyunlaştırma ortağınız İşte Oyun!
İşte Oyun, oyunlaştırmanın güçlü rüzgarını arkanıza alma kararını verdiğiniz ilk andan
itibaren sizinle birlikte ve omuz omuza çalışır. Servisinizi analiz ederek oyun kurgusunu
tamamlar ve gerekli tüm yazılım kodlarını ve oyunlaştırma araçlarını sağlar.
Oyunlaştırma sürecinin ardından desteğini sürekli sürdürerek, kapsamlı yönetim paneli
ve raporlama özellikleriyle oyunun kontrolünü tamamen size verir.
Bizce “Ben yaptım!” demek istediğimiz tüm davranışlarımız daha eğlenceli hale getirilmeyi
hak eder.
İşte Oyun ve oyunlaştırmanın geniş dünyası ile tanışmak ve işiniz için doğru
oyunlaştırma çözümleri hakkında konuşmak için hemen isteoyun.com adresini ziyaret edin.

