
AdMob, Güney Kore'deki başarılı bir uygulama geliştirme şirketi olan OGQ'nun 
yöneticisi Kim Moo-gung ile bir araya geldi.

"OGQ, eski dostlarımdan ve çalışma arkadaşlarımdan oluşan dört kişiyle beraber 
kurduğumuz genç yenilikçi bir şirket.

Kurucu üyelerin tamamı aynı zamanda geliştiriciler olduğu için, kendi işimize yarayacak 
içerikler oluşturmak yerine harika içerikler bulmaya, bunlardan değer elde etmeye 
odaklanmaya karar verdik. Backgrounds HD uygulaması işte böyle doğdu.

Kullanıcıların, mobil cihazlarının ekranında güzel ve ilgi çekici duvar kağıtları 
görüntülemelerine ve çektikleri resimleri başkalarıyla paylaşmalarına olanak 
tanımak istedik.

Herhangi bir dil engeli olmaması nedeniyle bu resim tabanlı hizmet, global bir 
kitleye hizmet sunma tutkumuzu yerine getirmeye çok uygun.

Backgrounds HD uygulamasını geliştirmeye başladığımızda, geliştirme aşamasını 
olabildiğince hızlı şekilde tamamlayıp içeriği kullanıcıların hizmetine sunarak riskleri 
en aza indirmeye odaklandık.

Geliştirme sürecini kısaltmak için ilk sürümü minimum özellikle piyasaya sürdük ve 
kullanıcıların uygulamaya eklenmesini istedikleri özelliklere oy vermelerini sağladık. 
Uygulamayı oylama sonuçlarına göre güncelledik ve kullanıcılardan olumlu geri 
bildirimler aldık.

Geniş bir koleksiyon oluşturmak için, profesyonel fotoğrafçılardan resim satın almak 
yerine, resimlerini pek çok kişiyle paylaşmaya istekli olan amatör fotoğrafçılardan 
resimler aldık. Herkesin koleksiyonunda güzel bir resim olduğunu düşünüyorduk. 
Bu resimler içinden en iyilerini seçtik ve kullanıcılarımıza sunduk.
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ADMOB UYUMLULAŞTIRMASI, OGQ'NUN 
UYGULAMA GELİRİNDE %20 ARTIŞ ELDE 
ETMESİNE YARDIMCI OLDU



© 2014 Google Inc. Tüm hakları saklıdır. Google ve Google logosu, Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.  
Tüm diğer şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

Sonuç olarak, Backgrounds HD uygulaması Google Play'deki ücretsiz uygulamalara 
ilişkin global sıralamalarda iki hafta boyunca 1 numarada kaldı ve lansmanını takip 
eden 14 ay içinde 20 milyondan fazla kez indirildi.

Bu süre zarfında, uygulamaya test çalıştırması olarak yüklediğimiz AdMob yüksek 
gelir oluşturduğu için, gelirde olağanüstü bir artış elde ettik.

Ayrıca, uygulamanın büyümesi stabil hale geldiğinde AdMob Uyumlulaştırması'nı 
ve AdMob'daki eBGBM Tabanı özelliklerini de etkinleştirdik. Uyumlulaştırmayı, 
trafiği reklam ağlarımızda bölgelere göre paylaştırmak için kullanabiliyor ve 
uyumlulaştırmanın üstüne birinci sınıf bir ürün olan eBGBM Tabanı'nı uygulayarak 
önce yüksek kârlı reklamların gösterilmesini sağlayabiliyorduk. Sonuç olarak, 
toplam reklam gelirinde %20'nin üzerinde artış oldu.

AdMob'dan elde ettiğimiz gelir sayesinde hizmetimizi çok az bir mali sorunla 
geliştirebildik ve global çapta genişlettik.

Adımız olan OGQ, değerli olduğunu düşündüğümüz üç kelimenin baş harflerinden 
oluşuyor: Open (Açık), Global ve Question (Soru). Bu adı, açık platform, global bakış 
açısı ve sürekli gelişim konusundaki kararlılığımızı göstermek için seçtik. İlerleyen 
zamanlarda, adımıza yakışır çeşitli hizmetler geliştirmek için elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz."
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