
Raon Games هي شركة يديرها رجل واحد، وهو بارك يونغ-أوك الذي أسسها في 2012 في كوريا الجنوبية، بهدف 
ابتكار ألعاب رائعة تكون ممتعة لكل شخص. لقد أصدر Bouncy Ball، وهي لعبة تعتمد على المهارات حيث يرشد الالعب 

الكرة لتتخطى سلسلة من العقبات في كل مستوى.

لقد اقتنع بارك بأحد نماذج اإليرادات اإلعالنية، لذلك أصدر Bouncy Ball مجاًنا وبدأ في تحقيق الدخل من خالل 
AdMob، الذي يمّكنه من تركيز كل طاقته في عمل لعبة جيدة ذات انطباع مستخدم رائع.

واتضح أن خطة بارك تحققت كما كان يتمنى؛ فقد حققت Bouncy Ball قاعدة مستخدمين كبيرة وأصبحت التطبيق الثاني 
في مخطط أهم األلعاب المجانية على Google Play Store. وتلى ذلك تدفق هائل من اإليرادات. وطلبنا من بارك 

 .Bouncy Ball مشاركة تفاصيل قصة

تعتبر أولى ألعاب Raon Games الناجحة هي Bouncy Ball لعبة األلغاز البسيطة، وكل ما على المستخدم فعله هو أكل النجوم 
باستخدام كرة نطاطة. 

المقومات األساسية للنجاح
Bouncy Ball تلعب تعليقات المستخدمين دوًرا أساسًيا في تحسين

من منطلق إيمان بارك بأن "المستخدم دائًما على حق"، قرأ كل التعليقات التي تلقاها بشأن Bouncy Ball. وعلى الرغم من 
أن بارك كان يتلقى في بعض األحيان تعليقات باهتة أو حتى تعليقات غاضبة من المستخدمين، إال أنه لم يصب باإلحباط وبداًل 
من ذلك وضع تركيزه على تحديث اللعبة استناًدا إلى التعليقات. أجرى بارك تغييرات جوهرية للتطبيق لتعكس كل مقترحات 

وشكاوى المستخدمين. وبعد بضعة أسابيع من هذا التحول، فوجئ بارك أن Bouncy Ball تقدمت في المخططات. حتى أن 
أحد المستخدمين كتب تعليًقا يقول فيه، "لقد شعرت أن هذه الشركة تقرأ كل تعليقات المستخدمين".

Bouncy Ball أدت التحديثات المتناسقة إلى اإلبقاء على المستخدمين ومنعهم من مغادرة
حتى بعد أن تعدت Bouncy Ball عدد 10 مليون تنزيل، ظل بارك يتأكد من أنه ُيحّدث التطبيق بشكل منتظم. ويقول بارك: 

"أنا أعلم أنه حينما يصبح المحتوى بال تجديد، سيذهب المستخدمون إلى أي مكان آخر". لذا، حرص بارك على تحميل 20 
خريطة جديدة كل أسبوعين، وأصبح التطبيق يحتوي اآلن على أكثر من 900 خريطة. 
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تثق شركة Raon Games في AdMob ليكون هو البرنامج 
الذي يرعى تحقيق الدخل في تطبيقها، ويمّكنها من التركيز على ابتكار 

ألعاب رائعة.

األهداف
 إلنشاء لعبة للجّوال تحظى بشعبية عالمية	 

 بادر بإنشاء نشاط تجاري ناجح يعتمد على تطبيقك	 

النهج
 تفاعل مع مقترحات المستخدمين عن طريق إضافة تحسينات 	 

للعبة

 استخدم إعالنات البانر واإلعالنات البينية لتكلفة النقرة الستثمار 	 
لعبته

النتائج
  تعدت Bouncy Ball رقم 10 مليون تنزيل	 

 أدت اإلعالنات البينية لتكلفة النقرة إلى زيادة معدل األرباح 	 
بنسبة 30%

           لمحة سريعة



Bouncy Ballيساعد "متجر الخرائط" كل من المستخدمين و
تنفرد Bouncy Ball بميزة ُتسمى "متجر الخرائط"، وهي تسمح للمستخدمين بتصميم خرائط خاصة بهم ومشاركتها مع 
المستخدمين اآلخرين حول العالم. وهذه الميزة ال تزيد من مشاركة المستخدمين مع Bouncy Ball فحسب لكنها تقلل من 
الضغط على بارك لتوفير محتويات جديدة للعبة بشكل منتظم. ومؤخًرا، أصبح في "متجر المخططات" ما يزيد عن خمس 

ماليين من الخرائط التي أنشأه المستخدمون، األمر الذي لم تكن Raon Games لتتمكن من عمله بمفردها على اإلطالق. 

.AdMob من أرباحها اإلعالنية من خالل تكلفة اإلعالنات البينية في Raon Games لقد حّسنت
في البداية كانت Raon Games تتردد بشأن تنفيذ اإلعالنات البينية، قلًقا منها أن تضر انطباع المستخدم. على الرغم من 

ذلك، وبعد التشاور مع AdMob، غّير بارك رأيه ونفذ تكلفة النقر البينية بطريقة ذكية. ضمن األلعاب كان بارك يعرض 
اإلعالنات البينية عندما يكمل المستخدمون 10 مراحل من اللعبة فقط. حتى مع االستخدام المحدود لإلعالنات البينية لتكلفة 

النقرة، ارتفع معدل أرباح Bouncy Ball بنسبة 30%. 

التطلع قدًما
يتمثل الهدف الرئيسي لشركة Raon Games حالًيا في الوصول إلى العالمية. مع إعداد التقارير حسب المنطقة من 

AdMob، وجد بارك أن قاعدة مستخدمي Bouncy Ball تزداد من جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى تشجيع بارك على 
 .Raon Games التجهيز للتوسع العالمي لـ

وتأكد بارك أنه لن يتوقف عن تحديث Bouncy Ball؛ في الواقع، إنه يخطط إلجراء تغيير جوهري آخر للتطبيق. كما أنه 
يخطط لالستمرار في ابتكار تطبيقات األلعاب التي ستتضمن لمسة Raon Games المميزة.  
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