
صعدت شركة Gram Games، وهو استوديو لتطوير تطبيقات الجّوال مقره تركيا، بسرعة الصاروخ إلى قمة 
مخططات Google Play وiOS في كل بلد تقريًبا. وتصمم الشركة ألعاًبا أصلية للجّوال بدًءا من اإلستراتيجية إلى 

العادية وألعاب المتمرسين وأكثر من ذلك. وتعتبر لعبة الشركة األكثر حًبا ورواًجا، أال وهي 1010، إحدى أكثر األلعاب 
شعبية في العالم اليوم، حيث يثبتها ما يزيد عن 5 مليون شخص عبر Google Play وحده.

الشغف بتقديم أفضل 10 ألعاب

كان لدى َكان كارامانجي، الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية والمؤسس المشارك في Gram Games، طموحات بأن 
يصمم أفضل 10 ألعاب. وليصل إلى هذا المستوى من النجاح، كان يدرك أن عليه عدم الدخول في شراكات إال مع أفضل 
المواهب، والتي يلزم أن يكون لديها خلفية عن األلعاب وشغف بها. فدخل في شراكة مع محمد أجاويد، وهو مطّور برامج 
موهوب كانت بداياته في المجال متواضعة. نشأ أجاويد وترعرع بمدينة صغيرة في تركيا، وترك التعليم الجامعي، وعّلم 

نفسه إنشاء التعليمات البرمجية. وبعد عمله لصالح شركات أخرى لسنوات عديدة، وتنامي شغفه باأللعاب، ُألهم كل من 
كارامانجي وأجاويد بإنشاء استوديو تطوير خاص بهما. وكفريق واحد في عام 2012، تم دعمهما برأس مال استثماري، 

وأسسا Gram Games التي تعتبر اآلن أسرع الشركات البادئة نمًوا في تركيا. 

تؤمن Gram Games بأهمية امتالك الشركة لثقافة راسخة في ما يتعلق باالستمتاع واإلبداع. ولتعزيز األفكار اإلبداعية 
متحررة التدفق، نقلت الشركة مكتبها إلى ما كان يوًما ما فصاًل دراسًيا بروضة أطفال، وأحاطت فريقها بألوان زاهية 

وبيئة مجتمعية ممتعة. ويشارك فريقها كله في أنشطة استثارة األفكار لأللعاب المستقبلية، وال ُيملي شخص واحد فقط منه 
الخطوات التي يجب اتخاذها بعد. وفي سعيها لتصبح عالمة تجارية عالمية مرموقة، اعتمدت الشركة على Google في 

عملياتها بدًءا من تطبيقات Google للشركات وحتى حلول Google للجّوال لزيادة أرباحها.

تطوير قاعدة مستخدمين عالمية

 Google في رؤية نجاحها وكانت على استعداد لتوسيع نشاطها التجاري. لقد عمدت إلى Gram Games بدأت شركة
Play لُتوزع منتجاتها بصورة ضخمة أبعد من قاعدتها الرئيسية في تركيا، كما قد استخدمت واجهة برمجة تطبيقات 
Google Play لُتنفذ بسرعة ميزات مثل الليدربورد لتتيح للمستخدمين العودة إلى تطبيقاتهم. يقول َكان كارامانجي، 
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية والمؤسس المشارك في Gram Games؛ "رغم أننا نستخدم جميع األنظمة األساسية 

بالتساوي، وجدنا أن التفاعل مع المستخدمين على نظام التشغيل Android أسهل بكثير".

بالتركيز على التطوير "الضروري والفعال" عبر األنظمة األساسية، لم ُتسرف Gram Games في مسائل اللغة 
والتطويع المحلي، ما مكنها من التواصل مع جمهور من جميع أنحاء العالم على نحو أكثر سهولة. 

مع وجود عدد من األلعاب الُمنجزة ببراعة، ومعادلة ُمثبتة الكفاءة للنجاح، سنحت لشركة Gram Games الفرصة 
لتنتقل بنشاطها التجاري إلى مستويات متقدمة، لكنها بحاجة إلى االهتمام. 

مساعدة Google لشركة Gram Games على تحقيق النجاح في مجال 
ألعاب الجّوال
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Gram Games معلومات حول شركة

www.gram.gs •

األهداف
كسب مزيد من المستخدمين حول العالم	 
استثمار التطبيقات لزيادة األرباح	 
تعزيز االستبقاء لبناء قاعدة مستخدمين شديدة الوالء	 

المنهج
إنشاء محتوى أصيل يتسم بجاذبيته وسهولة الوصول إليه في 	 

جميع أنحاء العالم
استخدام AdWords لزيادة كفاءة اكتساب المستخدمين	 
 	Google Play توزيع التطبيقات على نطاق أوسع باستخدام
استخدام إعالنات بانر من AdMob وإعالنات بينية بملء 	 

الشاشة لتحقيق الدخل
 	Google Play تعزيز تفاعل المستخدمين باستخدام ميزات
 	AdMob التحسين باستخدام توسط إعالنات

النتائج
تعزيز مدى الوصول إليها باستخدام AdWords والتواصل مع 	 

جمهور عالمي واسع وتزايد عدد المستخدمين إلى 15 مليون
تحقيق الكفاءة في اإلنفاق باستخدام AdWords، حيث بلغ 	 

متوسط التكلفة لكل تثبيت دوالًرا أمريكًيا واحًدا في الواليات 
المتحدة

تحقيق أرباح بلغت 5 آالف دوالر أمريكي في يوم واحد 	 
باستخدام Google، ما ساعد في جعلها أسرع الشركات البادئة 

نمًوا في تركيا
تعزيز معدل االستبقاء حتى بلغ 14% في 4 أشهر فقط	 
نمو النشاط التجاري بمقدار 7 أضعاف باستخدام منتجات 	 

Google

"رغم أننا نستخدم جميع األنظمة األساسية بالتساوي، وجدنا أن التفاعل مع المستخدمين 
على نظام التشغيل Android أسهل بكثير". 

َكان كارامانجي
Gram Games الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية والمؤسس المشارك في

لمحة سريعة



AdWords بناء النجاح مع

لم يكن إنشاء ألعاب جذابة تستهوي المستخدمين أمًرا صعًبا بالنسبة لشركة Gram Games. فهي لديها ألعاب عالية 
الجودة وقوائم رائعة وإعالنات لأللعاب. إنما كان التحدي الذي يواجهها يكمن في تعريف األشخاص من حول العالم 

بتطبيقاتها. إنها تريد أن تنمو وبسرعة. 

لقد استخدمت الشركة شبكات إعالنات في الماضي لترويج منتجاتها ولم تحقق نجاًحا كبيًرا، لكن بعد تجربة 
AdWords، كانت النتائج ومدى الوصول مفاجئة بصورة سارة. لقد تمكنت من الوصول إلى 15 مليون مستخدم 

وحققت معدل استبقاء مذهل بلغ %14. 

لم يساعدها AdWords على تحقيق أهدافها فحسب، إنما ساعدها أيًضا في خفض التكاليف. في الواليات المتحدة فقط، 
قاربت التكلفة لكل تثبيت باستخدام AdWords دوالًرا أمريكًيا واحًدا، وهو أقل بكثير مما ُيشاهد عادًة في المجال.

AdMob تحقيق األرباح باستخدام

بعد تحقيقها النجاح مع حلول Google، قررت Gram Games استخدام AdMob الستثمار تطبيقاتها وتحويل هذه 
الشهرة إلى أرباح. 

حرًصا منها على عدم التأثير على تجربة المستخدمين، بدأت Gram Games باستخدام نموذج متميز من تطبيقاتها، 
 AdMob لكن النجاح كان محدوًدا. بعد ذلك، قررت تنفيذ اإلعالن ضمن التطبيق حيث يتم عرض إعالنات بانر من

أثناء ممارسة اللعبة، ثم تتوسع لتصبح إعالنات بينية بملء الشاشة بين الجوالت. 

لقد كانت النتائج مذهلة، فقد تم تحقيق أرباح بلغت 5 آالف دوالر أمريكي في يوم واحد وتمكنت Gram Games من 
توسيع نشاطها التجاري بمقدار 7 أضعاف. 

Google كشريك، وليس موّردا

كشركة بادئة متسارعة النمو في تركيا، تتوجه Gram Games بالشكر 
إلى Google للدور الذي لعبته في نجاحها. يقول كارامانجي "إننا ننظر 

إلى Google كشريك طويل األمد"، ويردف قائاًل "لقد كانت لنا محادثات 
مع فرق ]في Google[، وقد كانت حقيقًة مفيدة وداعمة. إن وجود هذا 

المستوى من التفاعل مهم حًقا". 

تؤمن شركة Gram Games أن الجّوال هو المستقبل لمجال األلعاب، 
ومع توسعها، يسرها أن تواصل العمل مع Google لتطوير األلبسة 

اإللكترونية  وتحقيق األرباح منها، فضاًل عن استكشاف االتجاهات 
االجتماعية الجديدة في مجال األلعاب. 
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تعتبر لعبة Gram Games األكثر حًبا 
ورواًجا، أال وهي 1010، إحدى أكثر 

األلعاب شعبية في العالم اليوم، حيث يثبتها ما 
 Google يزيد عن 5 ماليين شخص عبر

Play وحده.

AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد على 
الجّوال الذي يحظى بثقة أكثر من 650 ألف تطبيق في 

 AdMob مختلف أنحاء العالم.     منذ عام 2006، يساعد
المطورين في تنمية أنشطة تجارية ناجحة للتطبيقات 
باستخدام أشكال غنية لإلعالنات، والتوسط لعرض 
اإلعالنات، ومعدالت تعبئة هي األعلى في المجال. 

  بفضل دمج برنامج Google Analytics في برنامج 
AdMob مباشرًة، يمكن لمطوري البرامج قياس أداء 
التطبيقات وتقسيم المستخدمين إلى شرائح لتحقيق الدخل 

بشكل ذكي.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى:

http://www.google.com/admob

ADMOB نبذة عن


