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"ال نحتاج أبًدا إلى القلق حيال مرات الظهور التي لم 
ُتنفذ، فنحن نستطيع بسرعة الوصول إلى أعداد تنزيل 
هائلة. AdMob تجعل من السهل أن تحقق كًل من 

التوسع واالستثمار بسرعة كبيرة. 
توني فينجروس، مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لها، 
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FINGERSOFT تبدأ نشاًطا تجارًيا يعتمد على تطبيقاتها مع 
 .google AdMob

ال ترفع قدمك عن دواسة البنزين 
 Hill Climb‘ والمدير التنفيذي لها، في تطوير لعبةFingersoft عندما بدأ توني فينجروس، مؤسس شركة

Racing، راودته فكرة صغيرة بأنه ليس فقط على وشك أن يبتكر تطبيق لعبة للجوال قد يحبها الماليين، بل أنها ستكون 
ظاهرة. حققت "Hill Climb Racing" نجاًحا كبيًرا وكانت اللعبة رقم 1 على اآليفون في أسبوع واحد بعد أن احتلت 

صدارة الجدول في Google Play store. فقد انتهى وحده من نسخة Android للتطبيق، حيث كان يقضي 16 ساعة 
في اليوم - لينهي اللعبة بشكل مدهش خالل ثالثة أشهر قصيرة. أما نسخة iOS فقد تم ابتكارها على يد فريق مكون من 

شخصين. 

يقوم المستخدمون في اللعبة بدور نيوتن بيل، وهو متسابق شاب طموح محب للسباقات الشاقة. وهو على وشك االنطالق 
في رحلة ستأخذه إلى أماكن لم يقم أحد بالقيادة بها من قبل. يواجه المستخدمون تحديات التواجد في عدة بيئات فريدة لتسلق 

التالل، ويمكنهم الحصول على مكافآت تشجيعية عند استخدام الحيل الجريئة كما يمكنهم جمع العمالت المعدنية لترقية 
سياراتهم والوصول إلى مسافات أبعد. يستطيع الالعبون ترقية مركباتهم، والتقدم من خالل ثماني مراحل أو مستويات، 

وإحداث جلبة أكبر عند إضافة محرك أقوى. 

إن شراء العمالت المعدنية يسمح للمستخدمين بالتقدم عبر المراحل بشكل أسرع كما أنها تمثل %60 من دخل 
Fingersoft؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن إجراء عمليات شراء داخل التطبيق ليس ضرورًيا. يمكن إلغاء منع كل المحتوى 
بعد البدء في اللعبة. أما نسبة %40 المتبقية من العائدات فتأتي من اإلعالنات، وتحصل AdMob على نصيب األسد من 

مرات الظهور. 

 Google AdMob :أساس االستثمار
إن "Hill Climb Racing" ليست اللعبة الوحيدة أو التطبيق الوحيد المصنف من Fingersoft، وهي شركة فنلندية 

صغيرة يتكون طاقمها من ثالثة أفراد يقومون بكل شيء من التطوير إلى اإلدارة. فهناك تطبيقات أخرى تم إنشاؤها 
في 2011 و 2012 مثل "Cartoon Camera" و "Night Vision Camera". ويتم استثمار جميع تطبيقات 

Fingersoft للجوال من خالل Google AdMob. تعتمد الشركة بشكل كبير على إعالنات AdMob لنفسها - وهي 
طريقة للترويج التبادلي لجميع خصائص Fingersoft عن طريق زيادة عدد زيارات اإلعالنات عبر جميع تطبيقات 

Fingersoft بدون مقابل. 

وبسبب ارتفاع معدالت تعبئة اإلعالنات من AdMob والتكلفة الفعلية الجيدة لكل ألف ظهور، استطاعت شركة 
Fingersoft أن تعيد استثمار الجهد المطلوب والموارد في تطوير لعبة "Hill Climb Racing".’ كانت 

Fingersoft تحقق معظم عائداتها قبل تقديم "Hill Climb Racing" من إعالنات Google AdMob المنتشرة 
داخل تطبيقات الكاميرا السابقة. 

يقول فينجروس "إن مخزون كبير من اإلعالنات يعني أنه ال داعي ألن يقلق المطورون أمثالنا من إدارة مرات الظهور 
التي لم ُتنفذ أو الحفاظ على ارتفاع شبكة المواقع اإلعالنية لتحقيق نطاق كبير"، "إن السرعة التي يمكن للمطورين الوصول 

بها إلى أعداد تنزيل كبيرة والحقيقة القائلة بأن تحديثات التطبيق مطلوبة لتغيير حلول االستثمار وتحقيق الدخل تمنحان 
 ”.AdMob قابلية توسع شبكة المواقع اإلعالنية أهمية كبيرة - وقابلية التوسع لم تكن أبًدا شاغاًل مع وجود
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لمحة سريعة 

المزايا المترتبة: 
•   االستثمار وتحقيق دخل عبر وسيط عرض إعالنات واسع 

النطاق 

• إدارة التعليقات في متجر التطبيقات 

• تحويل اإلعالنات إلى أداة مكملة لتجربة اللعب 

•   استخدام AdMob لزيادة التنزيالت من خالل الترويج 
التبادلي داخل التطبيق 

ما تم إنجازه: 
• تحقيق أرباح من خالل عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق 

•   تكديس معدل تعبئة قريب من %100 وتكلفة فعلية جيدة 
 AdMob لكل ألف ظهور مع

•   الحفاظ على ارتفاع معدل التعبئة باستمرار، حتى بعد زيادة 
طلبات اإلعالن بنسبة %500 تقريًبا في 6 أشهر 

 Android من تطبيق AdMob تدفق %52 من أرباح   •
من أوروبا 

قفزة سريعة تساوي تطبيق مجاني 
حصدت لعبة "Hill Climb Racing" منذ إطالقها ما يقرب من 70 مليون تنزيل على Android وiOS، حيث يأتي 

حوالي 21 مليوًنا من النسخة iOS للعبة. حصدت اللعبة - المتوفرة مجاًنا - في أول أسبوع لها 1.5 مليون تنزيل على 
iOS وحده. 

يقول فينجروس، "لقد ابتكرت التطبيق في وقت قصير للغاية مما يجعلني أندهش من وجوده على رأس جداول التنزيل 
 ،"AdMob وحصوله على هذا العدد الكبير من التعليقات. وبدأت أرباح اإلعالنات في التدفق على الفور من

 AdMob ارتفاع دخل األرباح من
عندما كان األمر يتعلق بدر الدخل من لعبة "Hill Climb Racing"، وضعت Fingersoft مرة أخرى شبكة 

AdMob على رأس القائمة للتواصل مع المعلنين الذين يسعون إلى الوصول للمستخدمين عبر وسائط العرض، بما في 
ذلك Android وiOS. تعد AdMob، بالنسبة لفينجروس، أساس االستثمار من التطبيقات والترويج لها. 

كانت AdMob هي االختيار األمثل بالنسبة لتوني، ألنها أكبر شبكة للمواقع اإلعالنية عن تطبيقات الجوال، وتملك 
عشرات اآلالف من المعلنين كما أنها حققت له دخاًل جيًدا في الماضي. 

بالنسبة لتطبيق "Hill Climb Racing"، فقد حافظ فريق AdMob على بساطة إستراتيجياته وتنسيقاته: فهم لم 
يستخدموا غير إعالنات بانر ووضعوها أسفل الشاشة لكي ال تكون مصدًرا لإلزعاج. وإذا رغب الالعبون، فيمكنهم شراء 

العمالت المعدنية وإخفاء اإلعالنات تماًما. 

تستخدم الشركة شبكات أخرى إلعالنات الجوال باإلضافة إلى AdMob لزيادة الدخل من أجل تطبيقاتها، إال أنها تعتبر 
AdMob الركن األساسي. يقول فينجروس، "حققت شبكة AdMob معدل تعبئة اقترب كثيًرا من %100 وتكلفة فعلية 
رائعة لكل ألف ظهور؛ لذا تعد AdMob أداًة ضرورية لنا في جني األرباح من تطبيقاتنا المجانية”. "ال نحتاج أبًدا إلى 

القلق حيال مرات الظهور التي لم ُتنفذ، فنحن نستطيع بسرعة الوصول إلى أعداد تنزيل هائلة. AdMob تجعل من السهل 
أن تحقق كاًل من التوسع واالستثمار بسرعة كبيرة. 

أعلى مستوى من الدخل 
للمحافظة على رضا المستخدمين، تستمر Fingersoft في متابعتها لتعليقاتهم على وسائل التواصل االجتماعي 

باإلضافة إلى أسواق التطبيقات مثل Google Play. يقوم فينجروس بعد ذلك بضبط الشفرة الخاصة باللعبة وفًقا لذلك. 
يمكن للمستخدمين كذلك مشاركة نتائجهم في اللعبة على شبكات التواصل االجتماعي، وهذا يؤدي في المقابل إلى زيادة 

التنزيالت. 

يعتمد نجاح لعبة "Hill Climb Racing" على إشراك عدد كبير من الالعبين وتكديس قيمة كبيرة للتكلفة الفعلية لكل 
ألف ظهور، وتلعب AdMob دور الوسيط اإلعالني المحوري. وبالنسبة للدخل الصادر من عمليات شراء العمالت 

 AdMob" ،يستخدمه لتطوير تطبيقات وألعاب جديدة. يقول فينجروس Fingersoft المعدنية واإلعالنات، فإن فريق
هي وسيط ثابت لعرض اإلعالنات كما أنه سهل االستخدام"، "بدأ دخل AdMob، والذي كان كبيًرا، في التدفق على 

الفور. كنت مندهًشا وسعيًدا، وخاصة ألن ميزانيتنا التسويقية اليوم هي صفر". 
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