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Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde yaşayan tutkulu oyun geliştiricisi 
Kirakorn Chimkool, 2009 yılında Kiragames adlı bir şirket kurdu. 

Blokların kaydırıldığı, Unblock Me adlı bir bulmaca oyunu olan 
uygulamasını yalnızca iki haftada oluşturdu. Basit ancak bağımlılık yapan 
bu oyun anında patlama yaptı. Unblock Me beş yıl içinde 98 milyondan 
fazla kişi (ücretsiz ve ücretli dahil) tarafından edinildi.  

“Başka hiçbir ağda bu düzeyde 
destek alamıyor ve bu kadar 
etkili olamıyoruz.”
Aun Taraseina,  
İşletme Müdürü, Kiragames

 
 
Şirkete 2011'in başlarında giren COO Aun Taraseina, “Başlangıçta 
herhangi bir gelir hedefimiz yoktu,” diyor ve şöyle devam ediyor: 
“Kirakorn bu uygulamayı sırf kendi tutkusunu tatmin etmek için 
oluşturdu ancak kısa sürede bundan para kazanmak için reklamın 
nasıl bir potansiyel taşıdığının farkına vardı. Biz de bu nedenle 
AdMob'a kaydolduk.”

O zamandan bu yana, Kiragrames yeni AdMob özelliklerini kullanmaya 
her zaman istekli. Bunlardan ikisi öne çıkıyor. İlki uyumlulaştırma, diğer 
bir deyişle hangisinin gösterim başına en yüksek maliyeti sunduğuna 
bağlı olarak birden fazla ağdan reklam yayınlayabilme olanağı. 

“Uyumlulaştırma bizim için mükemmeldi,” diyen Aun: “Reklam alanı için 
rekabet oluşturarak geliri en yüksek düzeye çıkarmamızı ve daha 
önce satış yapmakta zorluk çektiğimiz coğrafi alanlardaki envanterleri 
doldurmamızı sağladı,” şeklinde sürdürüyor sözlerini. 

İkinci en önemli gelişme geçiş reklamlarının, yani tam ekran reklamların 
kullanıma sunulmasıydı. “Bu tam ekran reklamlar sayesinde 
eBGBM'mizi (etkin bin gösterim başına maliyet) ikiye katladık, 
böylece daha fazla gösterim sunmamıza gerek kalmadan gelirimizi bir 
çırpıda ikiye katladık,” açıklamasını yapıyor Aun ve devam ediyor: “Ayrıca 
reklamlar oyun deneyimini istek dışı kesmiyor; kendimiz de oyunsever 
olduğumuz için bu bizim açımızdan çok önemli.” 

KiRaGaMes, adMoB GeÇiŞ ReKlaMlaRıyla 
GeliRini %400 aRtıRdı

Kiragames Hakkında
•  kiragames.com

•  Nakhon Ratchasima, Tayland

•  Oyun geliştirici

Hedefler
•  Tutkuyu kârlı bir işe dönüştürmek

•  Uygulamadan etkili şekilde para kazanmak 

•  Kullanıcı deneyimini korumak 

yaklaşım
•  Uyumlulaştırma, geliri en üst düzeye 

çıkarmak için birden fazla ağdan reklam 
sunuyor

•  Özellikle geçiş reklamları olmak üzere, 
yüksek kaliteli biçimler kullanılıyor

sonuçlar
•  Geçiş reklamları BGBM'yi %100 ve geliri 

yaklaşık %400 artırdı

•  Geçiş reklamlarının uyumlulaştırılması, 
geliri %125 artırdı 

•  Ekstra gelir, gelecekteki büyümeye 
yatırım yapılmasına olanak tanıyor

Özet

kiragames.com
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Aun, Google'la çalışma deneyiminden de son derece mutlu. “Sundukları 
destek gerçekten mükemmel,” diyor. "Bizim için başka hiçbir şirket bunu 
yapmadı. Sorunlarımızı ve hesabımızı incelemek için işe gerçekten dört 
elle sarıldılar." 

Geçiş reklamlarını kullanmaya başladığından bu yana Kiragames’in 
geliri %400 arttı. Aun, “Bu, şirketimizi ölçeklendirme ve geliştiricilerimizin 
uygulamalarını yayınlayabilmek için maddi destek sağlama konularında 
yatırım yapmak için bize daha fazla özgürlük sağlıyor,” şeklinde 
tamamlıyor sözlerini. “adMob artık işletme stratejimizin merkezinde 
yer alıyor.”

AdMob dünyanın önde gelen mobil reklamcılık 
ağlarından biridir. Mobil ağlarda uygulama 
tanıtımı, reklam gelirini en üst düzeye çıkarma 
ve marka bilinirliğini artırma konularında çeşitli 
çözümler sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. 
Sunduğu reklam türlerinden biri geçiş 
reklamlarıdır. Bunlar, uygulama içinde, kullanıcı 
deneyiminin doğal geçiş noktalarında sunulan 
zengin HTML5 deneyimleridir.

• Daha fazla bilgi edinmek için şu adrese 
gidebilirsiniz:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

GeÇiŞ ReKlaMlaRı 
HaKKında




