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Bravolol Hakkında
• bravolol.com
• Hong Kong, Çin
•  Akıllı telefonlar için dil öğrenme uygulamaları

Hedefler
• Tahmin edilebilir reklam geliri sağlamak
•  Reklam yönetimi için ayrılması gereken  

süreyi kısaltmak
• Ürün iyileştirmeleri için zaman oluşturmak
• 
Yaklaşım
•  TBM/BGBM'yi yükseltmek için tüm 

uygulamalarda geçiş reklamları
•  Reklam envanteri performansını en üst düzeye 

çıkarmak için AdMob Uyumlulaştırması/
DoubleClick for Publishers

Sonuçlar
• AdMob TBM/BGBM'si arttı
• Düzenli gelir, uygulamaların ücretsiz olarak 

sunulmaya devam edilebilmesi demek
• Etkili reklam yönetimi sayesinde, ürün 

geliştirmeye odaklanmak için daha çok  
zaman ayrılabiliyor

Google AdMob, Bravolol için vazgeçilmez  
bir iş ortağı

DoubleClick for Publishers Hakkında  
DoubleClick for Publishers (DFP) Small Business, 
büyümekte olan yayıncılara dijital reklam 
envanterlerinin tümünü satma, planlama, 
yayınlama ve ölçme konularında yardımcı olan 
ücretsiz bir reklam yönetimi çözümüdür.
Basit bir arayüz, zengin özellikler, yerleşik 
gelir optimizasyonu ve Google destekli reklam 
yayınıyla, reklam gösterimlerinizin değerini vakit 
kaybetmeden en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 
Daha fazla bilgiyi http://www.google.com.
tr/doubleclick/publishers/small-business/ 
adresinden edinebilirsiniz.  

AdMob Hakkında
AdMob, dünya çapında 650.000'den fazla 
uygulamanın güvendiği lider mobil reklamcılık 
platformudur. AdMob, uygulama içinde, 
kullanıcı deneyiminin doğal geçiş noktalarında 
sunulan zengin HTML5 deneyimleri olan 
geçiş reklamlarını da kapsayan zengin reklam 
biçimleriyle geliştiricilerin başarılı uygulama 
işletmeleri kurmasına yardımcı oluyor.  
Daha fazla bilgi için şu adrese gidebilirsiniz:  
http://www.google.com.tr/ads/admob/

Hong Kong'lu mobil uygulama geliştiricileri Winson Siu ve Terry Chu 
tarafından 2011'de kurulan Bravolol, akıllı telefon uygulamaları yoluyla, 
yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli ve kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Bravolol hâlihazırda İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
Japonca ve Korece dillerini kapsayan çok dilli sözlük ve konuşma kılavuzu 
işlevleri sunuyor. Çok farklı ve ilgi çekici bir özellik ise, gerçek hayatta 
karşılaşılan dil engellerinin aşılmasına yardımcı olmak için cümleleri 
sesli olarak söyleyebilen bir papağan karakteri animasyonu. Bravolol’un 
uygulamaları başlangıçtan beri hep ücretsiz sunuldu ve şimdiye kadar  
200 ülkedeki 30 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

Uygulamalar ücretsiz olduğundan, şirket gelir elde etmek için uygulama 
içi reklamlara güveniyor. Bu reklamlar, dünyanın önde gelen mobil 
reklamcılık platformlarından biri olan Google AdMob tarafından sunuluyor. 
Winson'a göre, AdMob'u seçmelerinin üç ana nedeni var. Öncelikle, AdMob 
küresel olarak yüksek doluluk oranları sağlayarak reklamların tüm 
dünyadaki kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyor. İkinci olarak, AdMob 
Uyumlulaştırması geliri en üst düzeye çıkarmak için birden fazla ağdan 
reklam sunulmasını mümkün kılıyor. Üçüncüsü, AdMob, bir yönetim 
çözümü olan DoubleClick for Publishers'la (DFP) derin bir entegrasyon 
içinde ve bu da reklam envanterinin daha etkili şekilde yönetilmesini 
sağlıyor.

“Reklamlarımızı en fazla geliri elde edecek şekilde yayınlama konusunda 
AdMob'a güveniyoruz ve böylece, çabalarımızı ürünü mümkün olduğunca 
iyi hale getirme üstünde yoğunlaştırıyoruz.” 
— Winson Siu, kurucu ortak, Bravolol

Bravolol 2012'de bu çözümü kullanmaya başladığında, gelirlerinin hemen 
arttığını gördü. Ancak, Bravolol'un büyük bir sıçrama yaptığı yıl,  
geçiş reklamlarının (tam sayfa reklamlar) kullanıma sunulduğu 2013 
yılı oldu: Geçiş reklamlarının kullanıma sunulmasından 12 ay sonra 
şirketin bin gösterim başına maliyeti (BGBM) on katına çıktı.

Gelirdeki bu performansa ek olarak Winson, kullanıcı dostu platformdan 
da çok etkilenmiş. “Kapsamlı destek AdMob'da yerleşik olarak var,” 
diyor ve devam ediyor: “Böylece reklamları bir kez ayarladıktan sonra başka 
değişiklik yapmanıza gerek kalmıyor.”

Genel anlamda, AdMob, Bravolol’un beklentilerinde devrim meydana 
getirdi. “Geniş kullanıcı tabanımızı AdMob’un para kazandırma gücüyle 
birleştirmek, artık gelecekte elde edeceğimiz gelirler konusunda da 
içimizin rahat olması anlamına geliyor,” diyor Winson. Sonuç olarak, şirket 
genişlemeye ve sunduğu dil uygulamalarını geliştirmeye yatırım yaparken 
zorluk çekmiyor. “AdMob vazgeçilmez bir iş ortağımız oldu, tüm hevesli 
uygulama geliştiricilerine hiç tereddütsüz öneririm,” diyerek sözlerini 
tamamlıyor. 




