
Raon Games, Park Yong-ok tarafından 2012 yılında Güney Kore'de kurulmuş, 
herkesin keyif alabileceği harika oyunlar yapmayı amaçlayan tek kişilik bir şirkettir. 
Oyuncuların bir topu bir dizi engel arasından geçirdiği seviyelerden oluşan beceri 
oyunu Bouncy Ball'u piyasaya sürdü.

Park, reklam geliri modeline inandığından Bouncy Ball'u ücretsiz olarak piyasaya 
sürdü ve AdMob ile para kazanmaya başladı. Bu sayede tüm enerjisini güzel bir 
kullanıcı deneyimine sahip iyi bir oyun oluşturmaya ayırabildi.

Park'ın planı umduğu gibi gelişti. Bouncy Ball geniş bir kullanıcı kitlesi edindi ve 
Google Play Store'da en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde iki numara oldu. 
Bunu da güçlü bir gelir akışı izledi. Park'tan Bouncy Ball'un hikayesini paylaşmasını 
istedik. 

Raon Games'in ilk başarılı oyunu Bouncy Ball basit bir bulmaca oyunu. Kullanıcıların oyunda 
tek yapması gereken, zıplayan bir topu kontrol ederek yıldızları yemek. 

Başarıya Götüren Temel Bileşenler
Kullanıcı Yorumları, Bouncy Ball'u Daha İyi Hale Getirmede Kilit Rol Oynadı
“Kullanıcılar her zaman haklıdır” prensibine inanan Park, Bouncy Ball için aldığı 
tüm yorumları okudu. Park, kullanıcılardan genellikle olumsuz hatta öfke dolu 
yorumlar almasına rağmen cesareti kırılmadı ve oyunu, geri bildirimlere dayalı 
olarak güncellemeye konsantre oldu. Tüm kullanıcı önerilerini ve şikayetlerini 
dikkate alan Park, uygulamada büyük değişiklikler yaptı. Bu baştan aşağı 
değişimden birkaç hafta sonra Park, şaşırtıcı bir şekilde Bouncy Ball'un listelerde 
yükseldiğini fark etti. Kullanıcılardan biri şöyle bir geri bildirimde bile bulunmuştu: 
“İçimde bu şirketin tüm kullanıcı yorumlarını okuduğu gibi bir his var.”

Sürekli Güncellemeler Kullanıcıların Bouncy Ball Oynamayı Bırakmalarını 
Engelledi
Bouncy Ball 10 milyon indirmeyi aştıktan sonra bile Park, uygulamayı sürekli olarak 
güncellemeyi bırakmadı. Park: “Yeni içerik olmadığında kullanıcıların başka bir yere 
gideceğini biliyorum,” diye konuştu. Park iki haftada bir 20 yeni harita yükledi ve şu 
anda uygulamadaki harita sayısı 900'den fazla. 
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RaOn GamES, uYGulamaSının paRa 
KazanDıRmaSı KOnuSunDa aDmOB'a 
GÜVEnİYOR VE BöYlEcE HaRıKa OYunlaR 
YapmaYa ODaKlanaBİlİYOR.

Hedefler
•  Dünya genelinde popüler bir mobil 

oyun geliştirmek

•  Başarılı bir uygulama işi oluşturmak

Yaklaşım
•  Oyuna iyileştirmeler eklenerek kullanıcı 

önerilerine göre hareket edildi

•  Oyunundan para kazanılması için banner 
reklamları ve TBM geçiş reklamları 
kullanıldı

Sonuçlar
•  Bouncy Ball 10 milyondan fazla indirildi

•  TBM geçiş reklamları gelirde %30'luk bir 
artış sağladı

özET



‘map Store’ Hem Kullanıcılara Hem Bouncy Ball'a Yardımcı Oluyor
Bouncy Ball'un kullanıcıların kendi haritalarını oluşturmalarına ve bunları dünya 
dört bir yanındaki diğer kullanıcılarla paylaşmalarına olanak tanıyan benzersiz bir 
özelliği var; bu özelliğin adı Map Store. Bu özellik yalnızca kullanıcıların Bouncy 
Ball ile etkileşimini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuna sürekli içerik 
sağlama konusunda Park'ın üzerindeki baskıyı da azaltıyor. Şu an itibarıyla Map 
Store'da kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve Raon Games'in tek başına asla 
yapamayacağı sayıda, beş milyondan fazla harita var. 

Raon Games reklam gelirini admob TBm Geçiş Reklamları ile optimize ediyor
Raon Games kullanıcı deneyimini kötü etkileyebileceği endişesiyle geçiş reklamları 
uygulama konusunda başta tereddütlüydü. Ancak AdMob ile görüştükten sonra 
Park, fikrini değiştirdi ve TBM geçiş reklamını akıllıca uygulamaya karar verdi. Park, 
geçiş reklamlarını yalnızca kullanıcılar oyunun on bölümünü tamamladıktan sonra 
gösterdi. TBM geçiş reklamlarının bu sınırlı kullanımına rağmen Bouncy Ball'un 
geliri %30 oranında arttı. 

İleriye Dönük planlar
Raon Games'in şimdiki temel hedefi dünyaya açılmak. AdMob'un bölge temelinde 
rapor sağlaması sayesinde Park, Bouncy Ball kullanıcı tabanının tüm dünyada nasıl 
büyüdüğünü gördü. Bu, Park'ı Raon Games'in dünya çapında yayılması için hazırlık 
yapma konusunda teşvik etti. 

Park, Bouncy Ball'u güncellemekten vazgeçmeyeceğini ve hatta uygulamada bir 
başka büyük değişiklik yapmayı planladığını belirtti. Ayrıca, Raon Games'e özgü 
tarzda oyun uygulamaları geliştirmeye devam etmeyi de planlıyor.  
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