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Google دراسة حالة من

Bravolol حول
 	bravolol.com
هونغ كونغ، الصين	 
تطبيقات تعلم اللغة للهواتف الذكية	 

األهداف
ضمان إمكانية التنبؤ بالدخل اإلعالني	 
تقليل الوقت الالزم إلدارة اإلعالن	 
توفير الوقت إلجراء تحسينات على المنتج	 

المنهج
اإلعالنات البينية في جميع التطبيقات لتعزيز تكلفة النقرة/	 

التكلفة لكل ألف ظهور
توسط AdMob/DoubleClick للناشرين لزيادة تنفيذ 	 

مستودع اإلعالنات

النتائج
 	AdMob تم زيادة تكلفة النقرة/التكلفة لكل ألف ظهور من
دخل ثابت يعني أن تبقى التطبيقات مجانية	 
توفر اإلدارة الفعالة لإلعالن المزيد من الوقت للتركيز 	 

على عملية تطوير المنتج

Bravolol شريك ال غنى عنه لـ ،Google AdMob

  DoubleClick for Publishers حول
 DoubleClick for Publishers (DFP) Small

Business هو حل إلدارة اإلعالنات مجاًنا ويساعد على 
زيادة بيع الناشرين، وتحديد المواعيد، والتسليم، وقياس مستودع 

اإلعالنات الرقمية بأكمله.
باستخدام واجهة بسيطة، ومجموعة مزايا غنية، وتحسين مدمج 

لألرباح، وعرض إعالنات من قبل Google، ستضع قدميك على 
طريق زيادة قيمة مرات ظهور إعالنك للحد األقصى. لمزيد من 

المعلومات، ُيرجى زيارة 
 

http://www.google.com.hk/doubleclick/
publishers/small-business/  

AdMob حول
AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد، ويحظى بثقة أكثر 

من 650 ألف تطبيق حول العالم. يساعد AdMob المطورين 
في زيادة نشاطهم التجاري في التطبيقات الناجحة باستخدام 

تنسيقات إعالنات غنية بما في ذلك اإلعالنات البينية - تنسيقات 
HTML5 غنية يتم توفيرها في التطبيق في نقاط انتقال عادية في 

 تجربة المستخدم. 
 للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االنتقال إلى: 

/http://www.google.com.hk/ads/admob

أسسها مطورا تطبيقات جّوال في   هونغ كونغ  وينسون سيو وتيري تشو في 2011، تهدف Bravolol لتعليم 
اللغات األجنبية سهلة وممتع، عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

توفر Bravolol حالًيا معجًما متعدد اللغات ووظائف كتاب العبارات للغات من بينها اللغة اإلنجليزية 
واإلسبانية واأللمانية والفرنسية واإليطالية واليابانية والكورية. ومن المزايا الفريدة والجذابة هي شخصية 

الببغاء المتحرك، الذي يمكنه نطق العبارات بصوت عاٍل للمساعدة على كسر حواجز اللغة في مواقف 
حياتية. تتوفر تطبيقات Bravolol مجاًنا منذ أن تم إطالقها، وقد قام بتنزيلها أكثر من 30 مليون مستخدم 

عبر 200 دولة.

 Google وحيث إن التطبيقات مجانية، تعتمد الشركة على اإلعالن داخل التطبيق لتحقيق أرباح. يعرض
AdMob اإلعالنات، وهو وسيط عرض إعالنات جّوال رائد عالمي. وكما ألمح وينسون، توجد 

ثالثة أسباب رئيسية الختيار AdMob. أوالً، يوفر AdMob معدالت تعبئة عالية عالمًيا، وتضمن 
عرض اإلعالنات للمستخدمين حول العالم. ثانًيا، يمكن توسط AdMob عرض اإلعالنات من شبكات 
متعددة لزيادة األرباح إلى الحد األقصى. ثالًثا، يتميز أيًضا AdMob بدمج كامل مع حل إدارة إعالنات 
DoubleClick for Publishers (DFP( والذي يوفر لك المزيد من الفاعلية في إدارة مستودع 

اإلعالنات.

"يمكننا االعتماد على AdMob لعرض إعالناتنا وتحقيق أقصى قدر من األرباح، مع تركيز جهودنا 
 لتحسين المنتج بقدر اإلمكان."

Bravolol  ،شريك في التأسيس - Winson Siu

عندما استخدمت  Bravolol هذا الحل في عام 2012، شهدت الشركة ارتفاًعا فورًيا في األرباح. ولكن 
في عام 2013، مع تقديم اإلعالنات البينية )إعالنات الصفحة الكاملة(، حققت Bravolol نقلة نوعية: 12 

شهًرا  بعد تقديم اإلعالنات البينية، زادت التكلفة لكل ألف ظهور عشرة أضعاف.

فضالً عن تحقيق األرباح، اندهش وينسون للغاية بوسيط العرض المالئم للمستخدم. ويقول "يتم توفير الدعم 
الكامل في AdMob،وأضاف قائالً "بمجرد إعداد اإلعالنات، لن تحتاج إلى إجراء المزيد من التعديالت."

عالوة على ذلك، أحدث AdMob ثورة في إمكانيات Bravolol. ويقول وينسون "الجمع بين قاعدة 
مستخدمينا الكبيرة مع طاقة تحقيق دخل AdMob يعني أنه يمكننا اآلن أن نثق في أرباحنا المستقبلية،". 

ونتيجة لذلك، تشعر الشركة بالراحة في االستثمار والتوسع وتحسين عرض تطبيق اللغة. كما أضاف أيًضا 
"أصبح AdMob شريًكا ال غنى عنه، وأوصي أي مطور تطبيقات طموح باستخدامه دون تردد،". 


