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 ADMOB İLE KULLANICI AKIŞINI OPTİMİZE ETME 

COLOPL Inc., kurulduğu 1 Ekim 2008 tarihinden bu yana konum tabanlı 
mobil uygulamalar ve platformlar üretmektedir. İlk sunulan hizmetler özellikli 
telefonlara yönelikti. Ancak 2011 sonbaharından bu yana, giderek büyüyen 
akıllı telefon uygulamaları pazarına odaklanmaya başladılar. Sadece iki yıl 
sonunda akıllı telefonlardan elde ettikleri gelirde hızlı bir artış oldu ve bugün 
toplam satışların %90'ı bu alanda gerçekleşiyor. COLOPL’un 2013 satış rakamları 
önceki yıla oranla %330 artarak, şirkete Google Play'de "En İyi Geliştirici" unvanı 
kazandırdı. Aralık 2012'de, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın Mothers pazarı 
listesinde yer aldılar. 

COLOPL’un benzersiz satış artırma özelliği, özgün portföy stratejisiydi ve bu, aynı 
zamanda akıllı telefon uygulaması pazarında elde ettiği artışın da ana nedeniydi. 
Kullanıcılara hitap eden ücretsiz uygulamalar çıkartarak, bunlardan AdMob 
aracılığıyla para kazandılar ve şirketin kendi ürünlerini ve ücretli uygulamalarını 
tanıtmak için kurum reklamları geliştirdiler.

AdMob ücretsiz kurum reklamı özelliği nedeniyle tercih 
edildi
COLOPL henüz yeniyken ve akıllı telefon uygulamalarında sınırlı deneyime 
sahipken, bir reklam geliri modeli kullanıyordu. Ancak, kendi şirket içeriği için 
kurum reklamları geliştirerek müşteri ilgisini çekmeyi de istiyorlardı. Çözüm, 
kârı artırmak için zengin bir reklam çerçevesi ve ücretsiz kurum reklamı özelliği 
sunan AdMob'du. COLOPL çeşitli reklam hizmetlerini değerlendirdi ancak 
ücretsiz kurum reklamı özelliği ile AdMob'un doğru tercih olduğuna karar verdi. 
COLOPL'un Başkanı ve CEO'su Naruatsu Baba açıklamasında şunları söyledi: 
"AdMob'u kullanmaya başladıktan sonra, ücretsiz uygulamalarımız daha kârlı 
hale geldi. Bunun yanında, kurum reklamları aracılığıyla uygulama içi satın alma 
uygulamalarını hayata geçiren bir portföy stratejisi ve bunlardan sağlanan gelir 
kapsamlı sonuçlara ulaşmamıza olanak tanıdı. Yaptığımız denemelerin sonunda 
para kazanılan reklamlar ve kurum reklamları arasında yarı yarıya bir dengenin 
en etkin yol olduğunu bulduk."

Uygulamalar için uyarlanmış reklamcılık portföyü stratejisi
COLOPL, portföy stratejisini kapsamlı bir şekilde uygulayarak işini büyüttü. 
Ürettikleri ilk akıllı telefon uygulaması, Eylül 2013 itibarıyla 27 milyondan fazla 
indirilmiş hafif oyun serisi "Kuma the Bear" idi. COLOPL markası popülerliğini 
artırmaya devam ediyor.

Bugün çok sayıda kullanıcı şirkete değer kazandırmaya devam ediyor. COLOPL, 
AdMob'u "Kuma the Bear" serisinden popüler hafif oyunlara entegre ederek 
ve uygulama içi satın alma uygulamalarını etkin bir şekilde tanıtmak için kurum 
reklamlarını kullanan bir portföy oluşturarak kârını maksimuma çıkarmayı 
başardı. 

AdMob ilk kullanılmaya başlandığında, başka herhangi bir yatırıma gerek 
kalmadan uygulamalardan para kazanılmaya başlandı. COLOPL ayrıca, kurum 
reklamlarının yönetimini optimize ederek (reklam yerleşimi zamanlaması 
ve reklam satışlarıyla kurum reklamlarının dengesi gibi) maliyet verimliliğini 
maksimuma çıkarmaya çalıştı. Örneğin "Kuma the Bear" serilerinden 
birçok oyun daha çok kadınlara hitap ediyor gibi göründüğünden, banner 
reklamlarında daha sevimli ve daha tatlı bir reklam tonu kullanmayı tercih etti.

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

Özet

• "Gerçek Hayatta Eğlence" vaat eden COLOPL, 
akıllı telefon uygulamaları ve konum tabanlı 
oyunlar için bir platform geliştirip yönetiyor. 
Şirket, 40 günde bir milyon kez indirilen 
"Nightbird Trigger!" gibi, "Kuma the Bear" 
markası için üretilen yüksek kaliteli, hafif akıllı 
telefon uygulamaları sunmakla tanınıyor. 
"Pro Baseball PRIDE! gibi zengin, tam ölçekli 
çevrimiçi uygulamaların tutkulu bir destekçisi 
olmayı sürdürüyor ve şu anda, yayınlanmasını 
izleyen sekiz ayda 13 milyondan fazla 
indirilen "Quiz RPG: The World of Mystic Wiz" 
uygulamasıyla dikkat çekiyor. 

• Kuruluş tarihi: 1 Ekim 2008. 

• Aralık 2012'de, Tokyo Menkul Kıymetler 
Borsası'nın Mothers pazarı listesinde yer aldı. 

• 306 çalışan (Eylül 2013 itibarı ile). 

ÖZET

“Google, kurum reklamlarından 
para kazanma ve reklam yerleşimi 
konusunda kullanımı kolay, tek 
noktadan hizmet sunan bir araçtır. 
Hangi hizmet sağlayıcıyı tercih 
edeceğimize karar verirken bu 
avantaj en önemli faktör oldu."
Naruatsu Baba,  
COLOPL, Inc. Başkanı ve CEO'su 
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Geçiş reklamları genel reklam yerleşiminden 70 kat  
daha etkili
Genel reklam yerleşimiyle AdMob kullanan kurum reklamlarını 
kıyasladığımızda, kurum reklamlarının hem tıklama hem de dönüşüm 
oranlarını artırmada daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Özellikle geçiş 
modeli kullanan kurum reklamlarıyla elde edilen sonuçlar çok yüksekti. 
Reklam yerleşimiyle kıyaslandığında, kurum reklamlarının dönüşüm 
oranları bazı durumlarda 70 kattan daha fazlaydı. Naruatsu Baba, 
“Geçiş reklamlarının avantajı kullanıcılarımıza özel olarak tasarlanmış 
olmalarıdır. Bunun sonucunda, inanılmaz yüksek tıklama oranları 
elde ederek, çok daha fazla kullanıcının etkin bir şekilde kaydolmasını 
sağladık. Marka değerimize herhangi bir zarar gelmemesi için, geçiş 
reklamlarının sıklığını kullanıcıya dayalı olarak sıkı bir şekilde yönetiyoruz. 
Aynı kullanıcıya aynı reklamın iki veya üç kez gösterilmemesini sağlıyor 
ve onlara yüksek kalitede yaratıcı reklamlar sunmaya çabalıyoruz."

Geçiş reklamcılığı
Gelecekteki gelişimler 
"Şu anda her ay "Kuma the Bear" serilerinden 3-4 ultra hafif uygulama 
yayınlıyor ve üç milyon civarında aktif kullanıcıyı elimizde tutuyoruz. 
Geçiş reklamlarını AdMob ile birlikte pozitif bir şekilde kullanmak, 
dönüşüm ile sonuçlanan gösterim rakamlarımızı daha da artırmak 
ve portföy stratejisini güçlendirmek istiyoruz."

"AdMob'un yurtdışında son derece etkili olduğu göründüğünden, yurtdışı 
pazarları için uygulamalar geliştirdiğimizde benzer sonuçlar almayı 
umuyoruz," diye konuştu. "Yurtdışında popüler olduğu görülen, daha 
hafif ve ortalama kullanıcılara hitap eden uygulamalar serisi oluşturmayı 
planlıyoruz. Ultra hafif, orta düzey ve ileri düzey kullanıcılara hitap eden 
uygulamalar için tam kapasiteli bir süreç oluşturma konusunda kararlıyız. 
COLOPL'un gücünün kaynağı olan bu başarı inancımızla, bu stratejiyi 
hem yurt içinde hem de yurtdışında uygulamayı planlıyoruz."

"Google, kurum reklamlarından para kazanma ve reklam yerleşimi 
konusunda kullanımı kolay, tek noktada hizmet sunan bir araçtır. Hangi 
hizmet sağlayıcıyı tercih edeceğimize karar verirken bu avantaj en önemli 
faktör olmuştur. Şirket olarak çeşitli hizmetler sunuyor. Ancak uzun 
zamandır içinde oldukları bir alan olan arama ağı reklamcılığı konusunda 
son derece etkileyici bir yapıya sahip olduklarını düşünüyorum. Akıllı 
telefon görüntülü reklamcılık alanında da benzer yenilikler getirmelerini 
umuyorum."

Hedefler 
• Ücretsiz oyunları optimize etmek 

• Kurum reklamları aracılığıyla 
uygulama içi satın alma 
uygulamaları gelirini artırmak 

Yaklaşım

• Hafif oyunlar (Kuma the Bear) için 
AdMob'u kullanmaya başladı

• Yeni kullanıcı edinmeyi artırmak 
için AdMob'un ücretsiz kurum 
reklamı özelliğinden yararlandı

Sonuçlar 
• Akıllı telefon uygulamalarını 

genişleterek 2013 yılı toplam 
satışlarını bir önceki yıla göre 
%330 oranında artırdı 

• AdMob kullanarak kurum 
reklamlarının tıklama ve 
dönüşüm oranlarını artırdı.

• Diğer reklam yerleşimleriyle 
kıyaslandığında, geçiş reklamları 
sayesinde 70 kat daha fazla 
dönüşümle sonuçlanan 
gösterim elde etti. 

AdMob 
Akıllı telefon uygulamaları için 
dünyanın en geniş reklamcılık ağı. 
AdMob, çok platformlu küresel 
reklam envanteri, esnek yönetim 
sistemi ve ücretsiz kurum reklamı 
özelliği sayesinde, reklamcılık 
aracılığıyla uygulamalardan para 
kazanmayı desteklemektedir. 

•  Daha fazla bilgi için şu adrese 
gidebilirsiniz: 
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