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CIRCLE PARK
VERSION 1

Анхааруулга. Тус танилцуулгад орсон мэдээлэл, тооцоолол нь эцсийнх биш бөгөөд явц
дунд биднээс хамааралгүй нөхцөл байдлаас улбаалан өөрчлөгдөх боломжтой.

1-р бүлэг: ТӨСЛИЙН АГУУЛГА
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1.1 Төслийн хураангуй
1.2 Төслийн зорилго
1.3 Стратеги төлөвлөгөө

2-р бүлэг: ТӨСЛИЙН ШАТ ДАМЖЛАГА

3-р бүлэг: ТӨСЛИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГЛАЛ
• Circle park (B1, 1 давхар, 2 давхар)
• Виртуал студи
• Агуулах
• Кампус
4-р бүлэг: ТӨСЛИЙН ШИЙДЭЛ

2.1 Төсөл хэрэгжих үе дамжлага
2.1.1 Богино хугацааны төлөвлөлт

5-р бүлэг: ТӨСЛИЙН ЦАГЛАБАР

a. Холимог санхүүжилтаар хөрөнгө татах
b. Circle park байгууламжийн барилгын ажил

6-р бүлэг: ТӨСЛИЙН САНХҮҮ

2.1.2 Дунд хугацааны төлөвлөлт

7-р бүлэг: БИД ХЭН БЭ?

a. Дижитал бүтээлч салбарын экосистемийг хөгжүүлэх
b. Дижитал медиа салбарын оролцогч талуудыг үргэлжлүүлэн
хөгжүүлэх
2.1.3 Урт хугацааны төлөвлөлт
a. Дэлхийн бүтээлч салбарын тэргүүлэгч нартай хамтын
ажиллагаа эхлэх
b. Мега төслүүдийн хамтын ажиллагааг эхлэх
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1.1 ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ
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Circle park төсөл нь Монголын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарыг
олон улсын төвшинд хүргэх Креатив паркыг байгуулах юм. Ингэснээр
соёлын салбарын компаниуд нэгдэж, бизнесүүд эдийн засгийн эргэлтэд
орохоос гадна бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх өртөг зардал буурч, уран
бүтээлчдийн үйлдвэрлэлийн чанар, хурд нэмэгдэх гэх мэт олон давуу тал
үүснэ.
Медиа салбарын тэргүүлэгч орнуудаас туршлага солилцох үүд нээгдэж,
монгол залуус дэлхийн мэргэшсэн уран бүтээлчдээс суралцаж, ур
чадвар, чадамжаа сайжруулах боломж бүрдэнэ. Онцолж дурдахад
креатив паркыг түшиглэн гарааны бизнес, инновацийн систем бүрдэх
гарц нээгдэнэ. 300 хүнийг тогтвортой ажлын байраар хангах тооцоо
гараад байна.
Цаашлаад Монголын креатив салбарын дотоодын нөөцийг сайжруулах
зарчмаар экспортлох, олон улсын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хамтын
ажиллагааг Монгол руу татахад манай төслийн гол зорилго чиглэнэ.
BRB компанийн санаачилсан уг төсөл хэрэгжсэнээр Монгол улсын
өнөөгийн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийг бий
болгоход хувийн хэвшлийн зүгээс оруулах чухал хувь нэмэр болох юм.
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1.2 ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
*СОЁЛЫН ТОГТВОРТОЙ БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Агуулга бүтээгчид, контентын платформууд, оюуны өмчийн эрх эзэмшигчдийг чадавхжуулах, хөгжүүлэх замаар инновацийг хөгжүүлэх,
технологид суурилсан дэд бүтцийг сурталчлан Монгол Улсад хүртээмжтэй, тогтвортой бүтээлч үйлдвэрлэлийн экосистемийг бий болгох
нь төслийн гол зорилго юм.
Түүнчлэн соёлын салбарын
контентийг
дэлхийд экспортлох, дэлхийн улсуудаас чанартай контентуудыг импортлох, соёлын
бүтээгдэхүүний экспорт, импортоор үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн ажлын байрыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах
болно.
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1.3 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ

Circle Park Креатив хабыг түшиглэн олон зуун гарааны бизнес,
инновацын систем бүрдэж, нийгмийн олон талын үйл
ажиллагааг зохион байгуулах гарц нээгдэнэ. Цаашлаад
дэлхийн зах зээл рүү гарч Монгол оюуны үйлдвэрлэл,
агуулгыг дотоодын нөөцийг бэлтгэн сайжруулах зарчмаар
экспортлох, улмаар дэлхийн соёлын томоохон бүтээлүүдийг
импортлох, олон улсын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хамтралыг
бэхжүүлэхэд манай төслийн гол зорилго чиглэнэ.
BRB компанийн санаачилсан уг төсөл хэрэгжсэнээр хувийн
хэвшлийн зүгээс соёлын бүтээлч салбарт оруулах чухал хувь
нэмэр болох юм. Иймд, төслийн шат дамжлага мөн богино,
дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөөг тооцож гаргалаа.
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2.1 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ҮЕ ДАМЖЛАГА
01

2.1.1 Богино хугацааны төлөвлөлт
Бүрэлдэхүүн хэсэг I. (a) Холимог санхүүжилтаар хөрөнгө татах ба (b) Circle park байгууламжийн барилгын
ажил
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a Холимог санхүүжилтаар хөрөнгө татах
b Circle park байгууламжийн барилгын ажил
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2.1.2 Дунд хугацааны төлөвлөлт
Бүрэлдэхүүн хэсэг II . (a) Дижитал Бүтээлч салбарын экосистемийг хөгжүүлэх болон (b) Дижитал медиа
саларын оролцогч талуудыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх
a Дижитал бүтээлч салбарын экосистемийг хөгжүүлэх
b Дижитал медиа салбарын оролцогч талуудыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх
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2.1.3 Урт хугацааны төлөвлөлт
Бүрэлдэхүүн хэсэг III. (a) Дэлхийн бүтээлч салбарын тэргүүлэгч нартай хамтын ажиллагаа эхлэх, (b) мега
медиа төслүүдийг эхлүүлэх
a Дэлхийн бүтээлч салбарын тэргүүлэгч нартай хамтын ажиллагаа эхлэх
b Мега төслүүдтэй хамтран ажиллах

Жич: Барилга байгууламжийн үйл ажиллагаа явагдаж байхад төслийн үндсэн үйл
ажиллагаа паралел хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байгааг анхаарна уу.

2.1.1 БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
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Бүрэлдэхүүн хэсэг I. (a) Холимог санхүүжилтаар хөрөнгө татах ба (b) Circle park байгууламжийн барилгын ажил
a Холимог санхүүжилтаар хөрөнгө татах
b Circle park байгууламжийн барилгын ажил
Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн үндэсний бахархал болох барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулна. Үүнд:
Үндсэн байгууламж, виртуал студи, ирээдүйн салбарын мэргэжлийн боловсон хүчин бэлдэх академи, технологи хөгжүүлэлтийн
төв, дизайн иноваци төв, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газар, агуулах, кампус, инкубатор, E-SPORT хөгжүүлэлтийн төв зэрэг
хэсгүүдтэй
Circle Park төсөл оюуны үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар аялал жуулчлал, кино урлаг салбарын технологи суурьтай онцгой
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. Дэлхийд гарах Монгол улсын нэрийн хуудас
болох салбарын сайн төслүүдийг дэмжиж олон улсад гаргах үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.
Паркийн дотоод тогтолцоог боловсронгуй болгож, санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй, хүртээмжтэй, үр ашигтай экосистемийг
бүрдүүлнэ.
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Өөрийн хөрөнгө
(хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, ашиг)

2.1.1.a
ХОЛИМОГ
САНХҮҮЖИЛТИЙН
АРГААР ХӨРӨНГӨ
ТАТАХ

Хөрөнгө босгох
(компанийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулах)

Энэхүү төсөл нь нэгэн зэрэг олон санхүүжилтийн эх
үүсвэртэй байх болно.
Жич: Жижиг, дунд үйлдвэр (ЖДҮ)-ийн санаачилгаар
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төсөл, хөтөлбөрүүд тухайлах
нөхцөл байдлын дагуу холимог санхүүжилтийн аргаар
хөрөнгө
татах
энэхүү
аргыг
(санаачлагч,
хөрөнгө
оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэгч компаниуд) ашигладаг.

Криптовалютын санхүүжилт
(хаалттай захиалга, IEO, ICO)

IPO г.м.
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2.1.1.b
CIRCLE PARK
БАЙГУУЛАМЖИЙН
БАРИЛГЫН
АЖИЛ
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CIRCLE PARK

DIGITAL
FACTORY

STORAGE

CAMPUS

Circle park: Бүтээлч аж үйлдвэрийн парк нь газар доорх 1, газар дээрх 2 давхар байна. Үндсэн барилга тасралтгүй эргэсэн тойрог
хэлбэртэйгээр бүтээгдэнэ. Цагираг хэлбэртэй, соёлын өвийг шингээсэн онцлогтой төлөвлөж буй энэ төвийн архитектурыг олон
улсын алдартай архитекторуудыг урьж бүтээлгэх болно. Уг барилгын газар дээрх нэг давхарт үзэсгэлэнгийн болон хурлын танхим,
дизайны музей, бүтээлч лаборатори, крьетив компаниуд, мини студи, дизайнерын амралтын өрөө, дизайны бүтээлч орон зай
зэргийг төлөвлөж байна. Монголын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн экосистемийг бүрдүүлдэг контентийн мэргэжилтнүүдийн нэг
дээвэр дор цуглардаг хамгийн том газар болох тус паркад контент бүтээгчдийн суралцаж хөгжих академи ажиллана. Паркийн
газар доорх давхарт крьетив компаниудын мини студиуд, зогсоолууд байрлана.

Уг төсөл нь уламжлалт, ухаалаг дэд бүтцээс эхлээд үйлдвэрлэл, түүний соёлд шаардлагатай ихэнхи барилга байгууламжийг
багтаасан болно. Circle Park төслийн байгууламж нь хараахан бүтээгдээгүй боловч Монголдоо салбарын тэргүүлэх компаниуд
болох BRB, VOID, Econte, Arima contents, Brain Storm гэх мэт хувийн хэвшлийн компаниудын санаачилгаар "дижитал медиа
салбарын экосистем" байгуулахыг зорьж байна.
Circle Park төслийн санаачлагчид, оролцогч талуудын тогтвортой хичээл зүтгэлийн үр дүнд Монголдоо болон Азидаа хамгийн том
бүтээлч үйлдвэрлэлийн хабуудын нэг болон тооцогдох болно.
Уг хабыг түшиглэн сургалт судалгаанаас авахуулан мултимедиа үйлдвэрлэл хүртэлх бүрэн хэмжээний шинэ экосистемийг Circle
Park санал болгох юм.

2.1.2 ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Бүрэлдэхүүн хэсэг II. (a) Дижитал Бүтээлч салбарын экосистемийг хөгжүүлэх болон (b) Дижитал медиа
салбарын оролцогч талуудыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх
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a Дижитал бүтээлч салбарын экосистемийг хөгжүүлэх
b Дижитал медиа салбарын оролцогч талуудыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх
*Дунд хугацааны бодлого

Дотооддоо хангалттай Монгол оюуны үйлдвэрлэл хийх төвлөрсөн боловсон хүчинтэй нөгөө талдаа дэд бүтэцтэй
байх юм бол цоо шинэ эдийн засаг бий болж олон улсаас хангалттай их гаднын хөрөнгө оруулалт өөрөө орж
ирнэ. Гоц авьяастай боловсон хүчнийг тогтвортой хүний нөөцийн хамгийн таатай нөхцөл бүрдсэн орчинд
бэлтгэн олон улсад сойно.
Эв нэгдлийг эрхэмлэсэн нийгмийг соён гэгээрүүлэх ажилд өөрийн хувь нэмрээ оруулна. Салбарын оюуны
өвийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх зорилгоор тогтмол анхаарч ажиллана. Хэвлэл мэдээллийн салбарыг
үнэн бодит мэдээлэл түгээх, соён гэгээрүүлэх чиглэлд хувь нэмрээ оруулна.
Олон улсад өрсөлдөх урлагийн чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэж, ажлын байраар хангах тогтолцоог сэргээх
замаар үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, үндэсний агуулгатай инновац шингэсэн оюуны үйлдвэрлэл инновацын
салбарыг хөгжүүлж, Монгол брэндийг бий болгож, салбарын эдийн засаг нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

2.1.2.a ДИЖИТАЛ БҮТЭЭЛЧ САЛБАРЫН
PARK

ЭКОСИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

Монгол Улсын Засгийн газраас соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн салбарыг сүүлийн жилүүдэд онцгойлон дэмжих
бодлого баримтлан ажиллаж байна. Энэ нь бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт хөдөлмөр эрхлэж буй дотоодын хүний
нөөц болон гадаад уран бүтээлчдийн ажиллах орчинг бүрдүүлж, эрх зүйн таатай нөхцлөөр хангасан билээ.
Иймд, манай байгууллага болон салбарын хувийн хэвшлийн хамтын бодлогоор Circle Park төслийг хэрэгжүүлэхээр
санаачлан ажиллаж байна. Энтертайнмент контентыг үйлдвэрлэх бүх процессийг нэгтгэх нь хувь хүмүүст ашиг
авчрахаас гадна хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх давуу талтай.

2.1.2.b ДИЖИТАЛ МЕДИА САЛБАРЫН
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН
ХӨГЖҮҮЛЭХ
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Монголын хэвлэл мэдээллийн гарааны бизнес
эрхлэгчид болон энтрепренеруудыг дэмжих:
Жилд нийт 50 гарааны компанийг гадаадад болон
Монголоос нэгдмэл мэргэжилтнүүд сургаж, дэмжиж,
хурдасгадаг. Төв цэцэрлэгт хүрээлэн нь Монголын
бүх аймаг, бүс нутгуудаас гарааны бизнес эрхэлж буй
бүх компаниудад нээлттэй бөгөөд өргөжүүлэх
боломжтой.
Сургалтын академи:
Креатив салбарын бүх оролцогч талуудын чадавхийг
бэхжүүлэх, сургах чиглэлээр жил бүр 120-160 төгсөгч
гарна. Энэхүү сургалтыг хийснээр салбарын чадавхи
хангалттай нэмэгдэх, туршлага солилцох,
хөтөлбөрийн зохицуулалт, удирдлагын үйл
ажиллагаатай болно. Техникийн болон зөвлөх
сургалтыг мөн хөтөлбөрийн бүх хугацаанд CP-ийн
зөвлөхүүд болон мэргэжилтнүүд явуулна.
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2.1.3 УРТ ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ

Бүрэлдэхүүн хэсэг III. (a) Дэлхийн бүтээлч салбарын тэргүүлэгч нартай хамтын
ажиллагаа эхлэх, (b) мега медиа төслүүдийг эхлүүлэх
a Дэлхийн бүтээлч салбарын тэргүүлэгч нартай хамтын ажиллагаа эхлэх
b Мега төслүүдтэй хамтран ажиллах

Монгол оюуны үйлдвэрлэлд үнэт зүйлээ эрхэмлэж, бусад улсаас ялгарах онцлог, давуу
талаа дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөх аргачлалаар таниулах гол ажил болгож
төвлөрч ажиллана. Дэлхийд өрсөлдөхүйц оюуны үйлдвэрлэл хийх Монгол залуусыг
үнэлэмжийг дээшлүүлж бэлтгэхэд гол анхаарлаа хандуулна.
Circle Park Монгол соёлыг олон улсын хэмжээнд сурталчлан таниулах үндэсний онцлог
бүхий технологи суурьтай хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлж үндэсний агуулга бүхий олон
ангит кино, тайз, дэлгэцийн бүтээлүүдийг нэмэгдүүлнэ.
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2.1.3.a ДЭЛХИЙН БҮТЭЭЛЧ САЛБАРЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ
НАРТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ЭХЛЭХ

Netflix 2020 онд 24.99 тэрбум долларын орлого олсон байна.
Netflix Services Korea 2020 онд 356 сая долларын борлуулалт хийсэн (416 тэрбум вон),
үйл ажиллагааны ашиг нь 7,54 сая доллар (8,82 тэрбум вон) болсонбайна.

2.1.3.b MЕГА ТӨСЛҮҮДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ЭХЛҮҮЛЭХ
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Соёлын экспортлогч Circle Park нь дотоодоос олон улсруу гарах зорилготой. Дотоодын мултимедиа бизнес, оролцогч
талуудын эдийн засгийн эргэлтийг тогтвортой ажиллуулахын зэрэгцээ дэлхийн мега корпорациудтай хамтран
Монгол агуулгыг дэлхийн үзэгчдэд экспортлох болно. Ингэснээр, Монголын бүтээлч үйлдвэрлэлийн чадавхийг олон
улсад бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

Экспортлох
гэдэг нь,
гадаад
харилцаагаа
өргөжүүлснээр зөвхөн өөрсдийн бүтээсэн контентыг
экспортлох
сүлжээнүүд,
эсвэл
олон
улсын
корпорациудтай хамтран контентуудыг нийлүүлж
ажиллахыг хэлнэ. Жишээлэхэд, “Marooned and naked
in Mongolia”, “Big fish” гэх мэт.

Импортлох гэдэг
нь, контент бүтээгдэхүүнийг
франчайзын зарчмаар дотооддоо нэвтрүүлэх юм.
Тухайлбал, “Shark Tank”, “Elevator pitch”, “Pimp my
ride” медиа контентуудыг дотоодын үзэгчдэд хүргэх
юм.
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БҮТЭЭЛЧ САЛБАРЫН НЭГДМЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ҮЗҮҮЛЭХ ЦОГЦОЛБОР
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ДЭД БҮТЦИЙГ БҮРЭН ШИЙДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛ

CIRCLE PARK
• ЦОГЦ БАЙГУУЛАМЖ БҮХИЙ БҮТЭЭЛЧ
САЛБАРЫН ХАБ
• АЖИЛЧДЫН ТАВ ТУХЫГ БҮРЭН ХАНГАСАН
ИНТЕРЬЕР ТОХИЖИЛТ
• ХАРИЛЦАГЧДЫН АСУУДЛЫГ ЦОГЦООР
ШИЙДСЭН ТӨЛӨВЛӨЛТ
• ҮНЭ ЦЭН ТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
• УРТ ХУГАЦААНЫ САЛБАРЫН БОДЛОГЫН
ШИЙДЭЛ
СТУДИ
1800 М2, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ
НӨӨЦТЭЙ
АГУУЛАХ
1000 М2, СТАНДАРТ ХАНГАСАН, ОЛОН ТӨРЛИЙН
ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ,
КАМПУС
1-2 ДАВХАР, CIRCLE PARK ДАХЬ БҮХ ХҮНД НЭЭЛТТЭЙ
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1-Р ДАВХАР
ДЭД БҮТЦИЙГ БҮРЭН ШИЙДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

• CO-WORKING SPACE
• START-UP COMPANIES
• COFFEE SHOP
• RESTAURANT LOUNGE
• FITNESS
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• ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ
КОМПАНИУДЫН ОФФИС
• AGENCY OFFICE
• ТҮРЭЭСИЙН ТАЛБАЙНУУД
• УУЛЗАЛТЫН ӨРӨӨНҮҮД
• НОМЫН САН
• АМРАХ ХЭСЭГ

2-Р ДАВХАР
ДЭД БҮТЦИЙГ БҮРЭН ШИЙДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛ
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B1 ДАВХАР
ДЭД БҮТЦИЙГ БҮРЭН ШИЙДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛ

• PARKING
• MUSIC STUDIO
• PODCAST STUDIO
• LABORATORY
• MINI SERVICE ROOMS

VIRTUAL STUDIO
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БҮХ ТӨРЛИЙН КОНТЕНТ КИНО ЗУРАГ АВАЛТ ХИЙХ СТУДИ

• 1800 М2 ТАЛБАЙ
• ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР БҮРЭН ТОНОГЛОГДСОН
• HOLLYWOOD STANDART LED SCREEN
• HIGH PERFORMANCE GADGET
• CGI SUPPORT
• REAL TIME RENDERING

“DIGITAL FACTORY” VIRTUAL STUDIO
Digital factory нь Netflix, Pixar эсвэл BBC зэрэг продакшнууд, тэдний
бүтээлч үйлчилгээ үзүүлэгчид болон дэлхийн хэвлэл мэдээллийн
аваргуудад зориулсан бүх төрлийн дүрс бичлэг авах чадамж бүхий
студи юм. Студи нь 1800 м2 талбайтай, өндөр ханатай, зөөврийн
болон нүүлгэн шилжүүлэх боломжтой, хамгийн сүүлийн үеийн
технологиор бүрэн тоноглогдсон, дотоод/гадаа виртуал LED дэлгэц,
Arri кино камер, Камерын туслах хэрэгсэл, Arri гэрлийн багц зэрэг
бүх шаардлагатай үзүүлэлтийг хангасан байна.

АГУУЛАХ
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СТАНДАРТАД БҮРЭН НИЙЦСЭН АГУУЛАХ БАРИНА

• 1000 М2 ТАЛБАЙТАЙ
• ОЛОН ХЭСГҮҮДЭД ХУВААГДАНА
• ДУЛААН АГУУЛАХ
• БИТҮҮМЖЛЭЛ САЙТАЙ

ТЕХНИКИЙН АГУУЛАХ
Энэхүү олон үйлдэлт техникийн агуулах нь Circle Parkын бүх оролцогч талуудад хүрэлцээтэй 1000 м.кв
талбайтай байх бөгөөд мужааны цехийг мөн шийдэж
өгсөн байна. Агуулахыг мөн цахим худалдаа болон
бусад зорилгоор ашиглах боломжийг мөн олгоно.
Зохион байгуулалтын хувьд хялбархан хөдөлгөж, олон
зорилтоор ашиглах боломжтой байна.

КАМПУС
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1-2 ДАВХАР АЖИЛЧДЫН ДОТУУР БАЙР

• ДЭД БҮТЦИЙГ БҮРЭН ШИЙДСЭН
• БОГИНО БОЛОН УРТ ХУГАЦААГААР БАЙРЛАХ БОЛОМЖТОЙ
• АЖЛЫН БАЙРТАЙГАА ХАМГИЙН ОЙР БАЙРЛАХ БОЛОМЖ

Кампус. Энэхүү 2 давхар үйлчилгээтэй кампус нь зочид,
ажилтнууд,
хамтрагчдын
тав
тухыг
хангахад
зориулагдсан байгууламж болно.
Богино эсвэл удаан хугацаагаар оршин суух
зориулалттай энэхүү студио орон сууцнууд нь хамгийн
сүүлийн үеийн хэв маяг, функцийг хослуулсан байна.
Тусдаа унтлагын болон зочны талбайтай, өргөн уудам
загвартай, хувийн гадаа тагт, гал тогоо, өрөөндөө
мастер ариун цэврийн өрөөтэй байна.
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БИД ИРЭЭДҮЙГ ХЭРХЭН
ХАРЖ БАЙНА ВЭ?

ЕРТӨНЦ ШИЛЖИЖ БАЙНА
Бидний өнөөгийн амьдарч буй дэлхий маш хурдтайгаар өөрчлөгдөн глобалчлагдаж
байна. Энэ өөрчлөлттэй хөл нийлүүлэн алхах улмаар манлайлах боломж бидэнд байна.
Монгол оюуны үйлдвэрлэлийг үйлдвэрлэх гоц авьяас бэлэгтэй залуусыг бид татан
төвлөрүүлэх төвлөрсөн нэг цэгийг бий болгоё. Гаднын томоохон контент үйлдвэрлэгч
гигант компаниуд Монголд яагаад ажил өгөх эсвэл өөрийн салбараа нээх биднийг
сонирхох ёстой гэж? Бид Монголдоо хангалттай олон улсын стандарт шаардлагын
хангасан хүний нөөц, төвлөрсөн нэг цэгийн дэд бүтцийг бий болгож чадваас дэлхийн
томчууд Монголоос үйлчилгээ авдаг болно.
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БИД ИРЭЭДҮЙГ ХЭРХЭН
ХАРЖ БАЙНА ВЭ?

АСУУДЛЫГ НЭГ ЦЭГЭЭС
Cirle Park-н бүхий л үйл ажиллагаа нь олон улсын болон Монголын хэрэглэгч, хамтран
ажиллагчдын хүсэл шаардлага, хэрэгцээг нэг цэгээс хурдан шуурхай ханган ажиллах
юм. Монгол улсад медиа салбарт шинэ санаа нэвтрүүлэх гэж оролдоход хөрөнгө
оруулагч нар үргэлж айдаг. Учир нь тухайн салбарыг агаарын бизнес гэж тодорхойлох ч
хэсэг байна. Тэдгээр хэсэг хүмүүс бол мэдэхгүй учраас айдаг. Цоо шинэ зүйл өөрөө маш
болгоомжлол дагуулдаг. Cirle Park Монгол оюуны үйлдвэрлэлийн гүүр болно. Хамтдаа
хичээцгээе.
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ОЮУНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН
Авьяас бүтээх, гаднын мэргэжилтнүүдийг урьж авчирч Монголд тогтвортой ур
чадварыг нэмэгдүүлэх, ур чадвараас үүдэлтэй оюуны өмчийг хамгаалах, технологийн
шийдлийн зөв ашиглах замаар баялаг, эхлэх хурдасгуурыг нэмж авьяас ба мэдлэг дээр
суурилсан инноваци үнэ цэнийг бий болгох. Хүн бүхэнд нээлттэй байх Circle Park төв
Монгол залуусыг дэлхийд өөр хоорондоо технологи, инновацаар өрсөлдөх боломжийг
нээж өгнө.

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛ БА ДЭД БҮТЭЦ
Олон улсын шаардлагад нийцсэн орчин үеийн медиа салбарын хамгийн сүүлийн үеийн
программ хангамж, техник хангамжийн тусламжтай орлого олох эх үүсвэрүүдийг шинээр
нэвтрүүлэх бүтээх, холбох, хөгжүүлэх зорилгоор блокчейн дээр ил тод бүтцийг бий болгох
салбарын бүтээн байгуулалт өрнөнө.
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Олон улсын авьяас чадвар медиа энтертэйнмэнт аварга компаниудыг Монголоос үйлчилгээ
авдаг болгохын тулд олон улсын мэргэжилтнүүд авьяастнуудыг Монгол оюуны үйлдвэрлэлд
нэгтгэнэ. Санааг технологитой холбож технологид суурилан шинэ санаа гаргаж олон улсад
өрсөлдөх гүүрийг тавьж өгнө.
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ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ БА ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ
Өөрсдийн хөгжлийг дэлхийтэй харьцуулан, хөгжлийг
түргэсгэхийн төлөө бүгд нэгдэж боломжийг алдалгүй
технологийн дэвшлийг ашиглан үнэ цэнээ нэмэгдүүлнэ.
Нийгэмд хэрэгцээтэй байгаа шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
зохиож зах зээлд тогтмол нэвтрүүлэх боломжийг үүсгэнэ.
Медиа салбарын уламжлалт үйл ажиллагаануудыг шинээр
загварчилж,
интеграци хийж,
хооронд
нь холбож,
шаардлагатай тохиолдолд хөрөнгө оруулалт хийж, бусад
хөрөнгө оруулагчтай холбож, хамтран бүтээгдэхүүн гаргах
замаар бизнесийн экосистемийг бий болгоно. Бусдаас
давсан оюуны үйлдвэрлэл хийж тэр зах зээлд нэвтрэх
мөсийг хагалах Монголын медиа, технологийн компаниуд,
старт-апууд нэгдэж өөрсдөө технологи хийдэг болж,
хэрэглэгчээс бүтээгч үндэстэн рүү хөрвүүлэх.
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14 жилийн өмнө BRB компанийг үүсгэн байгуулснаар соёлын бүтээлч салбарын экосистемийг бий болгох
Circle park төслийн үндсийг тавьсан. Circle creative park нь 8 багц 20 гаруй үйлчилгээг нэг дор нэгтгэн гадаад,
дотоодын хэрэглэгчдэд нэг цэгээс бүх асуудлыг шийдэх экосистемийг бүрдүүлж байна.

CIRCLE PARK БОЛ ШИЙДЭЛ
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DESIGN

PR MARKETING

INTERRIOR

NEWS WEBSITE

ARCHITECT

IT DEVELOPING

PICTURES

MUSIC FESTIVAL

COMIC ANIMATION

ONLINE SHOP

EVENT MANAGEMENT

FOUNDATION
INVESTMENT

PRODUCTION
DRONE SHOW
MEDIA ADVERTISEMENT

E-SPORT
ACADEMY
PRINTING&
DECORATION

BRANDING
INTERIOR
ARCHITECT
PRINTING &
DECORATION

PRODUCTION
COMIC ANIMATION (E-CONTE)
STUDIO (PHOTO VIDEO)

FOUNDATION
INVESTMENT

DESIGN

E-SPORT

PICTURES
PICTURES
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NEWS WEBSITE
MARKETING AGENCY
MEDIA ADVERTISEMENT

PUBG
CS GO
DOTA 2

BLOCK CHAIN
E-COMMERCE
DIGITAL INNOVATION
PLATFORM DEVELOPMENT

PR
MARKETING

EVENT
MANAGEMENT

EVENT CUSTOMIZATION
DRONE SHOW
EVENT COORDINATION
THEMING
DÉCOR & STYLING
CONFERENCING
EXHIBITIONS & SIGNAGE
ENTERTAINMENT
VENUE SOURCING

IT
DEVELOPING

AGENCY

CIRCLE PARK
DIGITAL HUB

MUSIC
LABEL

MUSIC LABEL
MUSIC FESTIVAL
KARAOKE PLATFORM

EXPORT

APPLICATION

ОЛОН УЛСАД
КОНТЕНТ ГАРГАХ

PLATFORM

IMPORT

ОЛОН УЛСЫН КОНТЕНТ
ОРУУЛЖ ИРЭХ

IT DEVELOPING

ERP SYSTEM
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КОНТЕНТ

FOUNDATION

МЕДИА НЭГ ЦЭГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

MEDIA GROUP
MIND MAP

САН БҮРДҮҮЛНЭ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

АЖИЛЧДЫН ТАВ ТУХ
ХАРИЛЦАГЧИЙН ШИЙДВЭР
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
ЭКОСИСТЕМ

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
ХУДАЛДАХ

ӨГӨӨЖ

2021 ОН 10 САР

ТӨСЛИЙН ЦАГЛАБАР

CIRCLE PARK ХХК
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАВ

2021 ОН 11 САР
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ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
ЗАРЛАВ.

2022 ОН 04 САР
ШАВ ТАВЬЖ БАРИЛГЫН
АЖИЛ ЭХЛЭХ

2023 ОН 09 САР

БАРИЛГА АШИГЛАЛТАНД
ОРОХ

2024 ОН 05 САР
IPO ЗАРЛАХ

ЖИЧ: БАЙГУУЛАМЖИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ХУГАЦААНД
КРЬЕТИВ ГРУППИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗЭРЭГЦЭН ХЭРЭГЖИНЭ.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БҮТЭЭЛЧ ТӨСЛҮҮД

PARK

Circle Park төсөл нь цаашид олон улсын зах зээлд
нэвтрүүлж, бизнес болгох боломжтой бүтээлч
төслүүдэд нээлттэй хандаж сонгон шалгаруулалтыг
хийх
билээ.
Жилдээ, 4-5 бүрэн хэмжээний кино болон контент
бүтээлтийн төслийг хэрэгжүүлэх бөгөөд жижиг
хэмжээний төслүүдийг мөн давхар хэрэгжүүлэх
болно.
Тэргүүн эгнээнд бүтээх үйл явц нь эхлээд буй
төслүүдээс дурдахад “Өвгөн хуурч”, “Хандгай” гэх
зэрэг байна.

23-35+ ОНД ХҮҮХЭД, ЗАЛУУСЫН
СЕГМЕНТИЙГ БҮРЭН
ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ
УРТ ХУГАЦААНЫ ТӨСЛҮҮД

PARK

ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН
СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ БИЗНЕС

Олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд АНУ, БНСУ,
ИБУИНВУ улсуудыг стратегийн түншлэх улсууд хэмээн
үзэж байна.
Иймд, төсөл хөтөлбөрүүд болон хамтын бүтээл гаргах
ажлуудыг эхлүүлэх мөн эдгээр орнуудын бүтээлч
салбарт шаардагдах дэмжих ажлуудын үйлчилгээг
санал болгох юм.
Жишээлэхэд, рендеринг
үйлчилгээ г.м

фарм,

дроун

зураглалын

PARK

PARK

ТӨСӨЛД ШААРДЛАГАТАЙ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ХААЛТТАЙ

IEO

ЗАХИАЛГА

6

ТЭРБУМ

SOFT CAP
1 ТЭРБУМ
MIDDLE CAP
2 ТЭРБУМ
HARDCAP
6 ТЭРБУМ

24

ТЭРБУМ

ӨӨРСДИЙН

STRATEGIC

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

PARTNERS

5

ТЭРБУМ

100
ТЭРБУМ

25

ТЭРБУМ

БУСАД

40

ТЭРБУМ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ЗАРЦУУЛАЛТ

КОМПАНИ, ТӨСЛҮҮДЭД
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ

PARK

MARKETING & EDUCATION

20

5

МЭРЭГЖЛИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛДЭХ
МЭРГЭЖЛИЙН БАГШ БОЛОВСОН
ХҮЧИНГ ГАДНААС АВЧ ИРЭХ
• ДОТООДЫН БҮТЭЭЛИЙГ ГАДАГШАА
СУРТАЛЧЛАХ
•
•

ТЭРБУМ

ТЭРБУМ

100

ТЭРБУМ

15

ТЭРБУМ

60

ТЭРБУМ

БАЙГУУЛАМЖ
БАРИХ

ЭРГЭЛТИЙН
ХӨРӨНГӨ
•
•
•
•

ГАЗАР ХУДАЛДАН АВАЛТ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
ДЭД БҮТЭЦ ХОЛБОЛТ
ДОТОР ЗАСАЛ ТОХИЖИЛТ

PARK

300+

ИРЭЭДҮЙН
АЖЛЫН
БАЙРНЫ
ТООЦООЛОЛ

СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ,
САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД,
УРАН БҮТЭЭЛЧИД, УДИРДЛАГА,
МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН МЭДЛЭГ, УР
ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ,
СОЁЛ УРЛАГИЙН
БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ҮР
ӨГӨӨЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛНЭ

PARK

PARK

ТӨСЛИЙН САНААЧЛАГЧ,
Ж.ЭНХЖАРГАЛАН
Circle Park мега төслийн гол
зорилго бол үнэлгээ багатай
Монгол авьяас чадварыг үнэ
цэнийг
өсгөж
олон
улсад
үнэлүүлэх. Нөгөө талаар олон
улсад
хүлээн
зөвшөөрөгдөх
орчин
үеийн
оюуны
үйлдвэрлэлийг хийх дэд бүтцийг
технологийн дэвшил ашиглаж
бүтээнэ. Монгол залуусын задгай
сэтгэлгээ,
хөрвөх
чадварыг
нэмэгдүүлж дутагдаж буй орчин
нөхцөлийг сайжруулах замаар
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ
шаардлагыг
хангана.
Нөгөө
талаас жижиг зах зээл дээр нэгэн
ижил үйлчилгээгээр хоорондоо
өрсөлддөг
байдлыг
халж
сэтгэлгээний
өөрчлөлт
хийх,
залуус оюуны чадвартай чадна
гэдгийг харуулж, залууст итгэл
өгөх хэрэгтэй. Манай компани
үүний төлөө явж байгаа.

МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГ

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

МЕНЕЖМЕНТ

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

Ж.ЭНХЖАРГАЛАН

Э.ТАМИР

Т.МӨНХМАРАЛ

О.ТӨГСБАЯР

САНААЧЛАГЧ

CREATIVE PRODUCER

CIRCLE PARK
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

BRB CEO

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

PARK

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

М.ХОРОЛСҮРЭН

Х.ТЭМҮЛҮН

Б.БИЛГҮҮН

Б.ЦЭНГЭЛ

САНХҮҮЧ

DESIGNER

UI/UX DESIGNER

ДАТА АНАЛИСТ

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

А.ЧАНЦАЛМАА

З.НАСАН-ОЧИР

Т.ГЭСЭР

Ц.БАЛЖИННЯМ

COORDINATOR

COORDINATOR

COORDINATOR

АХЛАХ ИНЖЕНЕР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

PARK

ЗӨВЛӨХҮҮД

КОНТЕНТ, КОМИКС, АНИМЭЙШН

ТҮҮХ, СОЁЛ, СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ

САНХҮҮ

Н.ЭРДЭНЭБАЯР

Г.БАДАМСАМБУУ

Э.ТЭЛМЭН

ЗӨВЛӨХ

ЗӨВЛӨХ

ЗӨВЛӨХ

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАР

FILM

ЭРХЭМБАЯР&BERKELEY

BEN MOYLE

ЗӨВЛӨХ БАЙГУУЛЛАГА

PRODUCER

САНХҮҮГИЙН САЛБАР

БҮТЭЭЛЧ САЛБАР

Б.ОДБАЯР
ЗӨВЛӨХ

АРХИТЕКТУРЫН САЛБАР

FILM

IAN ALLARDYCE
DIRECTOR

ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР

Б.ЭНХБАТ

Ц.МӨНХБОЛД

ICT GROUP

ЗӨВЛӨХ

ЗӨВЛӨХ

ЗӨВЛӨХ БАЙГУУЛЛАГА

PARK

СIRCLE PARK = БОЛОМЖ

ЯМАРЧ САЙХАН ШИНЭ САНАА БАЙГААД
ТҮҮНИЙГ ОЙЛГОЖ ХҮЛЭЭН АВАХ СОНСОХ
ТОГТВОРТОЙ
ДЭД
БҮТЭЦ
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАГЧ БАЙХГҮЙ БОЛ САНАА САНАА
ТӨДИЙ ХЭВЭЭР ҮЛДДЭГ.

СIRCLE PARK = БОЛОМЖ

PARK

NETFLIX-Д МОНГОЛ ЗАЛУУС КОНТЕНТ НИЙЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ
20-р зууны дунд болон сүүл үед Хятад, Энэтхэг кинонууд, 21-р зууны эхэн үед Япон,
Өмнөд Солонгос кинонууд Хойд Америк болон олон улсын зах зээлд амжилт үзүүлж
байна. Үүнээс үүдээд Америкийн кино студиуд Өмнөд Солонгосын зарим кинонуудыг
санхүүжүүлэх зорилгоор Warner Bros. Korea, 20th Century Fox Korea зэрэг орон нутгийн
салбар компаниудыг байгуулж эхэлсэн. Netflix шинэ зах зээл хайх стратегиар Өмнөд
Солонгост кино продюсер, дистрибьютерийн хувиар орж ирсэн нь дэлхийн кино
контент үйлдвэрлэлийн зах зээл өргөжин шинэ санаа, шинэ зах зээлийг эрэлхийлж
байгаа нь Монгол залуусын хувьд ч гэсэн боломж байгааг харуулж байна.
Netflix одоогоор 209.18 сая хэрэглэгчтэй. 2020 онд 24.99 тэрбум долларын орлого олсон
ба АНУ-д хамгийн их үзсэн анхны цувралуудын 80% нь Netflix-т харьяалагддаг байна.
Netflix Services Korea 2020 онд 356 сая долларын борлуулалт хийсэн.
2021 онд Netflix Солонгос контентод 500 сая доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.
Netflix нь дэлхийн кино зах зээлийн томоохон тоглогч мөн ч бидний гадагшаа контент
нийлүүлэх эхний шат юм.

PARK

CIRCLE PARK

CIRCLE PARK
VERSION 1

Анхааруулга. Тус танилцуулгад орсон мэдээлэл, тооцоолол нь эцсийнх биш бөгөөд явц
дунд биднээс хамааралгүй нөхцөл байдлаас улбаалан өөрчлөгдөх боломжтой.

