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"Doldurulmayan gösterimler 
hakkında endişelenmemize 
gerek yok ve hızlı bir şekilde 
yüksek indirme sayılarına 
ulaşabiliyoruz. AdMob hızlı bir 
şekilde ölçeklendirme ve para 
kazanmayı kolay hale getiriyor." 
Toni Fingerroos, kurucu ve CEO, 
Fingersoft 
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FINGERSOFT, UYGULAMA İŞLERİNİN başarılı 
olmasını Google AdMob ile sağlıyor. 

Gazı kökleyin 
Fingersoft' un kurucusu ve CEO'su Toni Fingerroos 'Hill Climb Racing'i geliştirmeye 
başladığında yalnızca bağımlılık yapan bir mobil oyun uygulaması değil aynı 
zamanda bir fenomen yarattığının farkında değildi. 'Hill Climb Racing' Google Play 
mağazasında zirveye oturduktan sonra bir hafta içinde iPhone'da bir numaraya 
ulaşarak en popüler uygulamalardan biri oldu. Fingerroos, uygulamanın Android 
sürümünü günde 16 saat çalışarak tek başına tamamladı ve oyunu üç ay gibi 
kısa bir sürede hazırladı. iOS sürümü yalnızca iki kişilik bir ekiple oluşturuldu. 

Oyunda, kullanıcılar genç bir yokuş yarışçısı olan Newton Bill rolüne bürünüyor. 
O, kendisini daha önce kimsenin varmadığı bir yere götüren bir yolculuğa çıkmak 
üzere. Kullanıcılar birçok benzersiz yamaç tırmanma ortamının zorluklarıyla 
yüzleşiyor. Cesur numaralarla bonus kazanabilir ve araçlarını yükseltmek için 
madeni paralar toplayarak daha da yükseklere çıkabilirler. Oyuncular araçlarını 
yükseltebilir, sekiz aşama veya seviyeyi aşabilir ve daha güçlü motorların 
eklenmesiyle daha yüksek motor sesleri duyabilirler. 

Madeni para satın almak kullanıcıların seviyeleri daha hızlı aşmasını sağlıyor ve 
Fingersoft gelirinin %60'ını buradan elde ediyor, ancak uygulama içi satın alma 
işlemleri zorunlu değil. Tüm içeriğin kilidi sadece oyunu oynayarak da açılabilir. 
Gelirin kalan %40'lık bölümü reklamlardan elde ediliyor ve AdMob gösterimlerde 
en büyük paya sahip. 

Para kazanmanın temeli: Google AdMob 
'Hill Climb Racing', geliştirmeden yönetime kadar her şeyin üç kişilik bir personel 
tarafından yapıldığı küçük bir Finlandiyalı şirket olan Fingersoft'un tek oyunu 
ya da tek uygulaması değil. 2011 ve 2012'de oluşturulan diğer uygulamalar 
arasında 'Cartoon Camera' ve 'Night Vision Camera' bulunuyor. Fingersoft'un 
mobil cihazlara yönelik tüm uygulamaları Google AdMob ile para kazanıyor.  
Şirket, tüm Fingersoft uygulamalarında ücretsiz şekilde reklam göstererek 
tüm Fingersoft özelliklerini herkese tanıtmanın bir yolu olan AdMob kurum 
reklamlarını yoğun bir şekilde kullanıyor. 

AdMob'un yüksek reklam doluluk oranları ve etkin bin gösterim başına maliyetleri 
(eBGBM) sayesinde Fingersoft, 'Hill Climb Racing'i geliştirmek için gereken işgücü 
ve kaynaklar için yeniden yatırım yapabildi. Fingersoft'un 'Hill Climb Racing'in 
piyasaya sürülmesinden önceki gelirinin çoğu önceki kamera uygulamalarında 
gösterilen Google AdMob reklamlarından geliyordu. 

Fingerroos "Geniş bir reklam havuzu, bizim gibi geliştiricilerin doldurulmayan 
gösterimler hakkında veya reklam ağlarının, ölçekleriyle uyumlu olup 
olmadığı konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına gelir," diyor. 
"Geliştiricilerin devasa indirme sayılarına ulaşabildiği hız ve para kazanma 
çözümlerini değiştirmek için uygulama güncellemelerinin gerekli olması, reklam 
ağı ölçeklenebilirliğini önemli bir konu haline getiriyor. AdMob ile ölçeklenebilirlik 
bir sorun olmaktan çıkıyor." 

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=tr


ÖZET 

Ne yaptılar? 
• Basit ve geniş kitlelere ulaşan platformla 

para kazandılar 

• Uygulama mağazasında yapılan  
yorumları değerlendirdiler 

• Reklamları oyun deneyimini tamamlayıcı 
hale getirdiler 

• Uygulama içi çapraz tanıtımla 
uygulamanın daha fazla indirilmesi 
için AdMob'u kullandılar 

Neyi başardılar? 
• Uygulama içi satın almalarla gelir  

elde ettiler 

• AdMob'la neredeyse %100 doluluk oranı 
ve yüksek tutarda eBGBM edindiler 

• Reklam istekleri 6 ayda yaklaşık %500 
artsa bile doluluk oranı tutarlı bir 
şekilde yüksek kaldı 

• Android uygulamasından elde edilen 
AdMob gelirinin %52'si Avrupa'dan 
geliyor 
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Ücretsiz bir uygulama için hızlı bir tırmanış 
Tanıtımından bu yana, 'Hill Climb Racing' Android ve iOS'ta 21 milyonu oyunun 
iOS sürümünden olmak üzere toplam 70 milyon indirme sayısına ulaştı. 
Ücretsiz sunulan oyun, ilk haftada yalnızca iOS için 1,5 milyon kez indirildi. 

"Uygulamayı o kadar kısa bir süre içinde geliştirdim ki kısa bir süre sonra indirme 
listelerinin başında olup böyle olumlu görüşler almak tuhaftı. AdMob'dan reklam 
gelirleri hemen gelmeye başladı," diyor Fingerroos. 

AdMob geliri artırıyor 
'Hill Climb Racing' için gelir oluştururken Fingersoft bir kere daha AdMob'u 
Android ve iOS dahil tüm platformlardaki kullanıcılara ulaşmak isteyen 
reklamverenlerle bağlantı kurmak için listenin en başına getirdi. Fingerroos 
için AdMob uygulamadan para kazanma ve uygulama tanıtımının temelini 
oluşturuyor. 

Toni'ye göre, mobil uygulamalar için on binlerce reklamverene sahip en büyük 
reklam ağı olduğu ve geçmişte güvenilir gelir kazanmasını sağladığı için AdMob 
çok şey ifade ediyor. 

'Hill Climb Racing' için Fingersoft ekibi AdMob stratejileri ve biçimlerini basit tuttu; 
yalnızca banner reklamlar kullandılar ve kullanıcıları çok rahatsız etmemesi için 
bu reklamları ekranın alt tarafına yerleştirdiler. Kullanıcılar isterlerse madeni 
para satın alarak reklamları tamamen gizleyebiliyor. 

Şirket, uygulamaları için gelir elde etmek üzere AdMob'dan başka mobil reklam 
ağları da kullanıyor, ancak AdMob'un onlar için önemi çok fazla. Fingerroos  
"AdMob %100'e yakın bir doluluk oranına ve yüksek bir eBGBM'ye sahiptir. 
Bu nedenle de ücretsiz uygulamalarımızdan para kazanmak için AdMob 
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır," diyor. "Doldurulmayan gösterimler hakkında 
endişelenmemize gerek yok ve hızlı bir şekilde yüksek indirme sayılarına 
ulaşabiliyoruz. AdMob hızlı bir şekilde ölçeklendirme ve para kazanmayı 
kolay hale getiriyor." 

Maksimum gelir 
Fingersoft, kullanıcı memnuniyetini sürdürmek için sosyal kanallardaki ve 
Google Play gibi uygulama mağazalarındaki kullanıcı yorumlarını takip ediyor. 
Fingerroos ardından oyunun kodunu buna göre değiştiriyor. Kullanıcılar ayrıca 
oyun sonuçlarını sosyal medya ağlarında paylaşabiliyor ve oyunu daha çok 
kişinin indirmesini sağlıyor. 

'Hill Climb Racing' için başarı, AdMob'u en önemli reklamcılık ortamı olarak 
kullanarak çok sayıda oyuncunun ilgisini çekmek ve bu şekilde önemli 
eBGBM değeri elde etmek. Madeni para satın alımları ve reklamlardan elde 
edilen gelir Fingersoft'un yeni uygulamalar ve oyunlar geliştirmesini sağlıyor. 
Fingerroos "AdMob kullanması son derece kolay olan sağlam bir platform," 
diyor. "Önemli miktarda AdMob geliri hemen gelmeye başladı. Bugün pazarlama 
bütçemizin sıfır olması çok şaşırtıyor ve memnun ediyor." 


