
شغف باللغات والتعلم
يتحمس كلٌّ من جيسون بيرن وشريكه روبرت دايم إلحداث تأثير ملحوظ في التعليم. وقد التقيا بأحدهما اآلخر خالل فترة عملهما 

كأستاذين جامعيين في اليابان، وشاركا في تأسيس Eltsoft LLC؛ وهي شركة تطّور تطبيقات جّوال لتعلم اللغات لنظامي التشغيل 
 .Androidو iOS

يتمتع جيسون بخبرة في برمجة الكمبيوتر وتدريس اللغة اإلنجليزية، في حين يتمتع روبرت بمهارات المحتوى والتصميم.  وقد بدأ 
كالهما في وضع سلسلة من التطبيقات الممتعة لتعلم اللغات والتي تسمح للمستخدمين بالدراسة وقتما شاءوا وأينما كانوا.

اإلقبال العالمي
له أكثر من مليون شخص في نحو  يتمثل تطبيقهما األكثر رواًجا في English Grammar )قواعد اللغة اإلنجليزية(؛ والذي نزَّ
120 بلًدا. بادر كثير من األشخاص في الهند بتنزيل تطبيق English Grammar، عالوًة على أشخاص في الواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة ممن يتطلعون إلى إتقان اللغة اإلنجليزية.

تنتهج شركة Eltsoft نموذج أعمال مختلًطا؛ حيث ُتتاح كل تطبيقات الشركة مجاًنا بمصاحبة إعالنات أو في إصدارات مدفوعة. 
وسعيا إلى اكتساب مصدر دخل ثابت ثان، شرع صاحبا الشركة في البحث عن وسيلة لجني المزيد من المال من اإلصدارات المجانية 
لتطبيقاتهما. وكان الخيار واضًحا؛ وهو أن برنامج Google AdMob يمكن أن يساعدهما في عرض إعالنات عالية الجودة وذات 

صلة باللغات في جميع أنحاء العالم، وهذه إمكانية مهمة نظًرا ألن مستخدمي Eltsoft يعيشون في كل مكان؛ من الواليات المتحدة 
وأوروبا إلى آسيا وأمريكا الجنوبية.

في هذا اإلطار، يقول جيسون: "ُيعد AdMob عنصًرا أساسًيا في نجاحنا؛ ألنه يعرض إعالنات مالئمة وعالية الجودة على أفراد 
جمهورنا بلغاتهم األصلية، أينما وجدوا". 
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شركة ELTSOFT تحقق زيادة في األرباح بمعدل 20 
ضعًفا باستخدام إعالنات ADMOB البينية

معلومات الشركة:
 	Eltsoft LLC
 	www.eltsoft.com

األهداف:
 عرض إعالنات عالية الجودة وذات صلة باللغات في جميع 	 

أنحاء العالم

ضمان انطباع مستخدم إيجابي	 

تحقيق دخل عبر وسيط عرض إعالن بسيط	 

 اكتشاف اإلحصاءات لتعزيز النجاح	 

المنهج:
 تطوير تطبيقات متعددة لتعلم اللغات	 

تقديم إصدارات مجانية من التطبيقات	 

النتائج:
 زيادة األرباح بمعدل يصل إلى 20 ضعًفا باستخدام اإلعالنات 	 

البينية

الحفاظ على التكلفة لكل ألف ظهور بقيمة 7 دوالرات أمريكية	 

 استخدام Google Analytics لوضع اإلستراتيجيات	 

لمحة سريعة  

Eltsoft من "English Grammar Free" تطبيق  Eltsoft إعالن بيني على صفحة كاملة من  

http://www.eltsoft.com
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AdMob اإلعالنات البينية ُتضاعف قيمة
أصبح وسيط عرض اإلعالن AdMob يحقق األرباح على نحو متزايد. وفي أول األمر، بدأت شركة Eltsoft بإعالنات البانر، إال 

أنها شرعت في تجربة اإلعالنات البينية التي تظهر في ما بين التمرينات واالختبارات واألجزاء األخرى من التطبيقات. وبعد تنفيذ 
اإلعالنات البينية ذات الوسائط المتعددة التفاعلية في AdMob، ارتفعت األرباح لتصل إلى 20 ضعًفا بين عشية وضحاها.

يقول جيسون: "بدأنا في عرض اإلعالنات البينية التي تحتوي على نصوص وصور ومقاطع فيديو في فترة عيد الميالد من عام 
2013، واتضح لنا أن ذلك كان أفضل هدية يمكن أن نقدمها ألنفسنا". ويضيف قائاًل: "كنا في غاية الذهول؛ فقد بدأنا على الفور في 

."AdMob تحقيق أرباح إضافية تتراوح من 10 أضعاف إلى 20 ضعًفا من خالل

البيانات بوابة النجاح 
يقول جيسون: "دائما ما يجعل برنامج Google Analytics تحليل الحمالت اإلعالنية أكثر بساطة وأعلى وضوحا. وأصبحت 

جميع البيانات المستمدة من مصادر مختلفة - مثل Google Analytics وGoogle Play - في مكان واحد اآلن. ويساعدني ذلك 
على فهم ما يحدث في حمالتنا اإلعالنية". تستخدم شركة Eltsoft البيانات لتركيز حمالتها التسويقية وتقييم النواحي التي تستخدم فيها 

مواردها بأكبر قدٍر من الفّعالية.

يواصل جيسون قائاًل: "يسمح لنا برنامج Analytics باالطالع على معلومات الفئات السكانية الرئيسية التي تستخدم تطبيقاتنا 
ومقارنتها بالفئات السكانية الرئيسية التي تحقق أرباحنا. ويمكننا عندئٍذ تركيز حمالتنا التسويقية وفًقا لذلك. ومن ناحية توطين التطبيقات 

أيضا، يمكننا تقييم األماكن التي ينبغي استخدام مواردنا فيها على نحو فعال، للمساعدة في تحسين انطباع المستخدم".

"أعظم الفوائد بالنسبة إلي هي أن النتائج ال تكون ما أتوقعه حقا في جميع األحوال. وكثيرا ما تصيبني الدهشة. لقد منحنا برنامج 
Analytics إحصاءات رائعة عن طبيعة مستخدمينا، كما قّدم لنا درًسا مهًما للغاية حول القيمة الناشئة من فحص قاعدة مستخدمينا. 

وكثيرا ما تكون افتراضاتنا البسيطة غير دقيقة".

"تمثل بيانات Google Analytics منجم ذهب بمعنى الكلمة".

"على سبيل المثال، أجرينا في اآلونة األخيرة بعض التغييرات على تطبيقاتنا، وساعدنا Analytics حًقا في تتبع مدى فّعالية تلك 
التغييرات. ويمكنني القول إن نجاحنا كان لغًزا غامًضا قبل 6 أشهر؛ فقد أفادت البيانات بأننا نحقق أداء طيبا، إال أن أسباب هذا النجاح 
لم تكن واضحة. وبالتالي، لم نتمّكن من تكراره أو تعزيزه بصورٍة أكبر. ولكننا اكتسبنا اليوم بعض الفهم لما يحدث اآلن ويمكننا توقع 

نجاحنا في المستقبل؛ ألنه ال تتوفر لدينا البيانات فحسب، بل ويمكننا التحكم في متغيرات معينة تسمح لنا بفهم تلك البيانات".

االتساق أمر أساسي
في الفترة المقبلة، ستطرح شركة Eltsoft تطبيق فيديو لتعلم اللغات، كما ستبدأ في استخدام إعالنات الفيديو. وتشمل الخطط األخرى 

.AdMob واكتساب خبرة أكبر في استخدام وسيط عرض اإلعالن Google ترويج التطبيقات من خالل

يقول جيسون: "لدينا تطبيقات رائعة ووسيلة هائلة لكسب المال منها باستخدام AdMob. وقد تميز AdMob بأداء متسق للغاية؛ لذا 
نعلم أنه يمكننا االعتماد على شيك األرباح الذي يصلنا عبر البريد والذي ستتزايد قيمته كلما استفدنا من ميزات AdMob الجديدة؛ 

وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا".

AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد الذي يحظى بثقة 
أكثر من 650 ألف تطبيق في مختلف أنحاء العالم. منذ عام 

2006، يساعد AdMob مطّوري البرامج في تنمية أنشطة 
تجارية ناجحة للتطبيقات باستخدام أشكال اإلعالنات الغنية، وتوسط 

اإلعالنات، ومعدالت التعبئة األعلى في المجال. بفضل دمج 
برنامج Google Analytics في برنامج AdMob مباشرة، 
يمكن لمطوري البرامج قياس أداء التطبيقات وتقسيم المستخدمين 

إلى شرائح لتحقيق الدخل بشكل ذكي.

google.com/admob

ADMOB نبذة عن  

 Eltsoft اآلن 90% من أرباح AdMob يشّكل"
المحققة من إعالنات الجّوال. ومنذ تنفيذ اإلعالنات 

البينية في أواخر عام 2013، حافظت الشركة على 
قيمة 7 دوالرات أمريكية للتكلفة لكل ألف ظهور".

جيسون بيرن
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