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في عام 2009، أسس كيراكورن تشيمكول - أحد مطوري األلعاب الشغوفين - من مدينة ناخون راتشاسيما 
 .Kiragames في تايالند، شركة باسم

وقد استغرق تطبيقه المسمى "Unblock Me" وهو عبارة عن لعبة ألغاز تحريك األشكال، أسبوعين فقط 
إلنشائه. هي لعبة بسيطة ولكنها حققت نجاًحا كبيًرا وصارت لعبة يلعبها الجميع بشكٍل ثابت. وخالل خمس 
سنوات، استمتع 98 مليون شخص بلعبة "Unblock Me" )بما في ذلك اللعب المجاني ومدفوع الثمن(.  

"لم نحصل على هذ المستوى من الدعم والكفاءة من 
أي شبكة أخرى".

 السيد أون تاراسينا،  
Kiragames الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة

يقول السيد أون تاراسينا الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة، والذي التحق بها في بداية عام 2011 "لم يكن 
لدينا أهداف ربحية محددة في البداية، وقد أنشأ كيراكورن التطبيق بناء على شغف خالص، ولكنه أدرك 

".AdMob بعدها بوقت قصير امكانات اإلعالنات لالستثمار فيها. ولهذا، سجلنا االشتراك في

ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركة Kiragrames من الشركات التي تبنت ميزات AdMob الجديدة 
بحماس. شيئان مهمان على وجه الخصوص: أولهما هو التوسط أو إمكانية عرض اإلعالنات من العديد من 

الشبكات وفقا للشركة التي تعرض أعلى تكلفة للظهور. 

ويضيف السيد أون قائالً "لقد كان التوسط شيًئا رائًعا بالنسبة لنا". "فقد مكننا من زيادة أرباحنا عن طريق 
الدخول إلى المنافسة في المساحة اإلعالنية، ولملء المخزونات في المناطق الجغرافية حيث اجتهدنا من 

قبل لبيعها." 

وقد كان ثاني أكبر تحسين هو تقديم اإلعالنات البينية، أو إعالنات الشاشة الكاملة. ويضيف السيد أون قائالً 
"فقد ضاعفنا eCPM )التكلفة الفعلية لكل ألف ظهور( بفضل إعالنات الشاشة الكاملة هذه، لذلك ضاعفنا 

األرباح على الفور دون الحاجة إلى العمل على زيادة مرات الظهور". "وال تدخل اإلعالنات في تجربة 
التالعب بالنظام" - ولكننا كالعبين، نعتبرها مهمة جدا بالنسبة لنا". 

لقد زادت KiragaMes من األرباح بنسبة %400 باستخدام 
إعالنات adMob البينية
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كما أنه سعيد جدا بتجربة العمل مع شركة Google. ويضيف قائال "إن الدعم الذي يقدمونه رائع جدا". 
"لم تفعل شركة أخرى ما فعلته معنا، وبالفعل يهتمون بأدق التفاصيل في عملنا وحسابنا ويعملون على حل 

مشكالتنا". 

لقد زادت أرباح شركة Kiragames بنسبة %400 منذ تبني اإلعالنات البينية. ويختتم السيد أون قائال 
"وذلك يعطينا الحرية في االستثمار في توسيع نطاق شركتنا وتمويل تطبيقات مطورين آخرين، بحيث يمكننا 

المساعدة على نشرها". "ولقد أصبح adMob شيًئا محورًيا اآلن في إستراتيجية عملنا".
تعد AdMob إحدى أكبر شبكات اإلعالنات للجوال في العالم، 
ومتخصصة في مجال توفير حلول متنوعة لترويج التطبيقات، 
وزيادة أرباح اإلعالنات، وزيادة الوعي بالعالمة التجارية على 

شبكات الهاتف الجوال. وتعد اإلعالنات البينية من أحد أنواع 
اإلعالنات التي توفرها – وهي عبارة عن تجارب تنسيقات 

HTML5 غنية يتم توفيرها في التطبيق في نقاط انتقال عادية في 
انطباع المستخدم.

 	 للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى: 
https://developers.google.com/mobile-ads-

sdk/docs/admob/android/interstitial
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البينية
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