
Eltsoft’un ‘Ücretsiz English Grammar’ uygulaması Eltsoft’un tam sayfa geçiş reklamı 

ÖZET 

Şirket Bilgileri: 
• Eltsoft LLC 
• www.eltsoft.com 

Hedefler: 
• Tüm dünyada kaliteli, dille alakalı reklamlar 

sunma 

• Pozitif bir kullanıcı deneyimi sağlama 

• Basit bir platform aracılığıyla para kazanma 

• Başarıyı destekleyecek bilgiler sağlama 

Yaklaşım: 
•  Birden çok dil öğrenme uygulaması 

geliştirildi 

• Uygulamanın ücretsiz sürümleri sunuldu 

Sonuçlar: 
• Geçiş reklamları kullanılarak gelir 20 kata 

kadar artırıldı 

• 7$'lık bir BGBM elde edildi 

•  Stratejiler oluşturmak için Google Analytics 
kullanıldı 
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ELTSOFT ADMOB GEÇİŞ REKLAMLARI KULLANARAK 
20 KATA KADAR GELİR ARTIŞI SAĞLADI 

Dil ve öğrenme tutkusu 
Jason Byrne ve ortağı Robert Diem eğitim alanında fark yaratma konusunda tutkulu. 
Japonya'da profesörlük yaparken bir araya gelerek iOS ve Android için mobil dil öğrenme 
uygulamaları geliştiren bir Eltsoft LLC şirketini kurdular. 

Jason bilgisayar programcılığı ve İngilizce öğretme deneyimine sahipken Robert da içerik ve 
tasarım becerilerine sahip. Birlikte, kullanıcıların ne zaman isterlerse ve nerede olurlarsa 
olsunlar çalışmalarına olanak tanıyan bir dizi eğlenceli dil öğrenme uygulamaları geliştirmeye 
başladılar. 

Dünyaya açılma 
En popüler uygulamaları, yaklaşık 120 ülkede bir milyondan fazla kişi tarafından indirilen 
English Grammar. Hindistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta İngilizce  
dil becerilerini geliştirmek isteyen birçok kişi English Grammar uygulamasını indirdi. 

Eltsoft, karma bir iş modeline sahip. Şirketin tüm uygulamalarının reklamlı ve ücretsiz ya 
da ücretli sürümleri mevcut. İyi bir ek gelir elde etmek isteyen girişimciler, uygulamalarının 
ücretsiz sürümlerinden daha fazla para kazanmanın bir yolunu aramaya başladı. Çözüm 
belliydi: Google AdMob yüksek kaliteli, dille alakalı reklamları dünya genelinde yayınlamalarına 
olanak tanıyacaktı. Eltsoft kullanıcıları Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan, Asya ve 
Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşadığından bu olanağa sahip olmak önemliydi. 

Jason, “AdMob başarımızın merkezinde yer alıyor çünkü kitlemize yaşadıkları yerde, kendi 
dillerinde yüksek kaliteli ve uygun reklamlar yayınlıyor,” diye konuştu.

www.eltsoft.com


AdMob, dünya çapında 650.000'den 
fazla uygulamanın güvendiği lider mobil 
reklamcılık platformudur. Zengin reklam 
biçimleri, reklam uyumlulaştırması ve 
sektördeki en yüksek doluluk oranları ile 
AdMob, 2006'dan bu yana geliştiricilerin 
uygulama geliştirme sektöründe başarılı 
olmalarına yardımcı olmaktadır. Geliştiriciler, 
doğrudan AdMob'a entegre edilmiş Google 
Analytics sayesinde uygulama performansını 
ölçerek ve kullanıcıları segmentlere ayırarak 
daha akıllıca para kazanabilir. 

“AdMob şu anda Eltsoft'un 
mobil reklamcılıktan ettiği 
gelirin %90'ını teşkil ediyor. 
2013 sonlarında geçiş reklamları 
uygulamaya başladığından bu 
yana şirket, 7$'lık bin gösterim 
başına maliyet (BGBM) değerini 
muhafaza etti.” 
Jason Byrne 

ADMOB HAKKINDA 

google.com/admob 
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Geçiş reklamları AdMob'un değerini en üst düzeye çıkarır 
AdMob platformu gittikçe daha kârlı bir hal aldı. Eltsoft başlangıçta banner reklamları 
kullanıyordu ama ardından alıştırmalar, kısa testler ve uygulamanın diğer bölümleri arasında 
görünen geçiş reklamlarını denemeye başladı. AdMob'da rich media geçiş reklamlarını 
uyguladılar ve gelirleri bir gecede 20 katına çıktı. 

Jason, “2013 Noel zamanında metin, resim ve video geçiş reklamları göstermeye başladık ve 
bir baktık ki bu, kendimize verebileceğimiz en güzel hediyeymiş,” diye konuştu. “Bizim için 
süpriz oldu, AdMob ile anında 10 ila 20 kat arası daha fazla gelir elde etmeye başladık.” 

Veriye dayalı başarı 
Jason, “Google Analytics kampanya analizini daha basit ve daha net bir hale getiriyor,” diyor.
“Google Analytics and Google Play gibi çeşitli kaynaklardan gelen verilerin tümü artık tek 
bir yerde toplanıyor. Bu, reklam kampanyalarımızda neler olduğunu anlamama yardımcı 
oluyor.” Eltsoft, pazarlama kampanyalarını odaklamak ve kaynaklarını en etkin şekilde nerede 
kullanacağını değerlendirmek için bu verileri kullanıyor. 

Jason sözlerine şöyle devam etti: “Analytics, uygulamalarımızı kullanan önemli demografileri 
görmeme ve gelire ilişkin önemli demografileri karşılaştırmama olanak tanıyor. Böylece kendi 
pazarlama kampanyalarımızı buna göre odaklayabiliyoruz. Ayrıca yerelleştirme konusunda, 
kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olması için kaynaklarımızı nerede kullanacağımıza 
ilişkin değerlendirmede bulunabiliyoruz.” 

“Buradaki en büyük kazancım sonuçların hiç de beklediğim gibi olmamasıydı. Sürekli bir 
şaşkınlık yaşadım. Analytics bize kullanıcılarımızın kim olduğuna dair çok değerli bilgiler verdi 
ve kullanıcı tabanımızı araştırmanın değeri hakkında da çok önemli bir ders verdi. Basit 
tahminlerimizin genellikle doğru olmadığını gördük. 

“Google Analytics verileri, tam anlamıyla bir altın madeni. 

“Örneğin geçenlerde uygulamalarımızda bazı değişiklikler yaptık ve Analytics, bu 
değişikliklerin etkinliğini izlememe yardımcı oldu. 6 ay öncesine kadar, başarımızın bir gizem 
olduğunu söylerdim. Veriler iyi yolda olduğumuzu gösteriyordu, ancak nedenleri pek açık 
değildi. Bu yüzden iyi yaptığımız şeyleri sürdüremiyor veya ilerleyemiyorduk. Ancak bugün, 
neler olduğuna dair bir anlayışa sahibiz ve gelecekteki başarımızı öngörebiliyoruz. Çünkü 
sadece verilere değil, aynı zamanda bu verileri anlamamızı sağlayan belirli değişkenler 
üzerinde kontrole sahibiz.” 

Tutarlılık çok önemli 
Bir sonraki adımda Eltsoft bir video dil öğrenme uygulaması başlatacak ve video reklamları 
kullanmaya başlayacak. Diğer planlar arasında uygulamaları Google aracılığıyla tanıtma ve 
AdMob platformunu daha akıllıca kullanmak var. 

Jason, “Harika uygulamalarımız ve AdMob ile bunlardan para kazanmak için müthiş bir 
yolumuz var. AdMob son derece tutarlı; bu sayede yeni AdMob özelliklerinden faydalanarak 
gelirimizi günden güne artıracağımızı biliyoruz. Bu bizim için çok önemli,” dedi. 
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