
Gram Games, studio pengembangan aplikasi seluler yang berpusat di Turki, telah melesat 
menduduki peringkat teratas daftar Google Play dan iOS di hampir setiap negara. Mereka 
membuat game seluler orisinal, mulai dari game strategi, game santai, hingga game 
sedang, dan masih banyak lagi. Game 1010 mereka yang sangat membuat ketagihan 
adalah salah satu dari game terpopuler di seluruh dunia saat ini – dengan 5 juta orang 
lebih yang memasangnya melalui Google Play saja.

Membawa kecintaan akan game ke posisi 10 teratas

Kaan Karamanci, Direktur Strategi dan salah satu pendiri Gram Games, memiliki ambisi 
untuk membuat 10 game teratas. Untuk mencapai tingkat kesuksesan tersebut, ia tahu 
harus bermitra dengan orang bertalenta tinggi saja – dan mereka harus memiliki latar 
belakang dan minat terhadap game. Ia kemudian bermitra dengan Mehmet Ecevit, 
pengembang program berbakat dengan latar belakang yang sederhana. Ia tumbuh 
di salah satu kota kecil di Turki, putus kuliah, dan belajar membuat kode secara otodidak. 
Setelah bekerja untuk perusahaan lain selama beberapa tahun, dan dengan minat 
yang kuat terhadap game, Karamanci dan Ecevit termotivasi untuk membuat studio 
pengembangan sendiri. Berkolaborasi pada tahun 2012, duo ini didukung oleh investasi 
modal ventura dan mendirikan Gram Games, yang kini menjadi perusahaan baru yang 
tumbuh paling pesat di Turki. 

Gram Games percaya pada budaya kesenangan dan kreativitas yang kuat dari 
perusahaan. Untuk mendorong agar ide kreatif mengalir dengan bebas, perusahaan 
memindahkan kantor mereka ke tempat yang dulunya berfungsi sebagai ruang kelas 
TK, membuat timnya dikelilingi warna-warna terang dan lingkungan komunitas yang 
menyenangkan. Keseluruhan tim terlibat dalam proses pertukaran ide untuk game 
berikutnya, bukan dengan format satu orang yang mendikte langkah berikutnya. 
Dalam upaya untuk menjadi merek ternama di seluruh dunia, sejak awal mereka telah 
mengandalkan Google dalam pengoperasiannya – mulai dari Google Apps untuk Bisnis 
hingga solusi seluler Google untuk memaksimalkan pendapatan.

Mengembangkan basis pengguna global

Gram Games mulai merasakan kesuksesan dan siap mengembangkan bisnisnya. 
Menggunakan Google Play untuk distribusi masif di luar basis awalnya di Turki, mereka 
juga dapat menggunakan Google Play API untuk dengan cepat menerapkan fitur seperti 
spanduk utama guna membuat pengguna terus datang kembali ke aplikasi mereka. “Kami 
tidak menganut platform tertentu, namun kami mendapati bahwa melibatkan pengguna 
di Android jauh lebih mudah,” ujar Kaan Karamanci, Direktur Strategi dan salah satu 
pendiri Gram Games.

Google Membantu Gram Games Menang di Game 
Seluler
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Tentang Gram Games

• www.gram.gs

Sasaran
• Mendapatkan lebih banyak pengguna di 

seluruh dunia
• Memonetisasi aplikasi untuk meningkatkan 

pendapatan
• Meningkatkan retensi untuk membangun 

basis pengguna yang loyal

Pendekatan
• Menciptakan konten asli yang menarik dan 

dapat diakses di seluruh dunia
• Menggunakan AdWords untuk mendorong 

akuisisi pengguna
• Mendistribusikan aplikasi dalam skala besar 

menggunakan Google Play
• Menggunakan iklan spanduk AdMob dan 

pengantara layar penuh untuk monetisasi
• Meningkatkan keterlibatan pengguna 

dengan fitur Google Play
• Pengoptimalan dengan mediasi iklan 

AdMob

Hasil
• Berhasil memperbesar jangkauan mereka 

dengan AdWords, terhubung dengan 
pemirsa di seluruh dunia dan menambah 
hingga 15 juta pengguna

• Pembelanjaan yang efisien dengan 
AdWords, mencapai rata-rata biaya-per-
pemasangan sebesar $1 di AS

• Berhasil mendapatkan $5 ribu dalam 
satu hari dengan menggunakan Google, 
membantu mereka menjadi perusahaan 
baru yang paling pesat di Turki

• Berhasil meningkatkan rasio retensi 
menjadi 14% hanya dalam 4 bulan

• Berhasil menumbuhkan bisnis sekitar 7X 
lipat menggunakan produk Google

“Kami tidak menganut platform tertentu, namun kami 
mendapati bahwa melibatkan pengguna di Android jauh 
lebih mudah.” 

Kaan Karamanci
Direktur Strategi dan salah satu pendiri Gram Games

SEKILAS



Berfokus pada pengembangan yang “ramping” di seluruh platform, Gram Games selalu 
meminimalkan bahasa dan pelokalan sehingga mereka dapat terhubung dengan pemirsa 
di seluruh dunia dengan lebih mudah. 

Dengan mengantongi sejumlah game, dan rumus kesuksesan yang telah teruji, Gram 
Games melihat peluang untuk meningkatkan bisnis mereka – namun, mereka harus 
mencuri perhatian terlebih dulu. 

Membangun kesuksesan dengan AdWords

Membuat game menarik yang menarik perhatian pengguna tidaklah sulit bagi Gram 
Games. Mereka memiliki game berkualitas tinggi serta daftar dan cuplikan game yang 
keren. Tantangan mereka adalah menarik orang-orang di seluruh dunia untuk mengenal 
aplikasi mereka. Mereka ingin berkembang – cepat. 

Mereka telah menggunakan jaringan iklan lain di masa lalu untuk promosi tanpa 
mengalami banyak kesuksesan, namun setelah mencoba AdWords, mereka 
mendapatkan kejutan yang menyenangkan dengan hasil dan pencapaian yang 
diperoleh. Mereka dapat menambah hingga 15 juta pengguna, dengan rasio retensi 
yang mengagumkan sebesar 14%. 

Tidak hanya membantu mereka mencapai sasarannya, AdWords juga membantu 
menekan biaya. Di AS sendiri, biaya-per-pemasangan mereka dengan AdWords sekitar 
$1, yang berarti jauh lebih rendah daripada yang umumnya dilihat dalam industri ini.

Menghasilkan uang dengan AdMob

Setelah meraih kesuksesan dengan solusi Google, 
Gram Games memutuskan menggunakan AdMob 
untuk memonetisasi aplikasi mereka dan menyulap 
kepopuleran tersebut menjadi pendapatan. 

Tidak ingin memengaruhi pengalaman pengguna, 
Gram Games mulai menggunakan model premium 
untuk aplikasi mereka, namun menghasilkan sedikit 
kesuksesan. Mereka memutuskan untuk menerapkan 
iklan dalam aplikasi – menampilkan iklan spanduk 
AdMob selama permainan game dan kemudian 
meluaskan ke pengantara layar penuh di sela-sela 
babak game. 

Hasilnya mengagumkan, meraih penghasilan sebesar 
$5 ribu dalam satu hari dan membantu Gram Games 
mengembangkan bisnisnya 7X lipat. 

Google sebagai mitra, bukan hanya vendor

Sebagai perusahaan kecil yang tumbuh paling pesat di Turki, Gram Games berterima 
kasih pada Google atas perannya dalam kesuksesan mereka. “Kami menganggap Google 
sebagai mitra jangka panjang,” ujar Karamanci, “Kami telah berdiskusi dengan tim [di 
Google] dan mereka benar-benar sangat membantu, benar-benar mendukung. Memiliki 
tingkat keterlibatan seperti itu benar-benar penting.” 

Gram Games yakin bahwa seluler adalah masa depan game, dan seiring dengan langkah 
ekspansi mereka, mereka antusias untuk terus bekerja sama dengan Google guna 
mengembangkan dan memonetisasi teknologi yang dapat dikenakan, serta menemukan 
tren sosial baru dalam game. 
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Game 1010 dari Gram Games 
yang membuat ketagihan adalah 
salah satu dari game terpopuler 
di seluruh dunia saat ini – 
dengan 5 juta orang lebih yang 
memasangnya melalui Google 
Play saja.

AdMob adalah platform iklan seluler 
terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 
650.000 aplikasi di seluruh dunia. Sejak 
tahun 2006, AdMob telah membantu 
pengembang membangun bisnis aplikasi 
yang berhasil dengan berbagai format 
iklan, mediasi iklan, dan rasio pengisian 
terbaik. Dengan Google Analytics yang 
diintegrasikan langsung pada AdMob, 
pengembang dapat mengukur kinerja 
aplikasi dan mengelompokkan pengguna 
untuk memonetisasi secara cerdas.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi:

http://www.google.com/admob

TENTANG ADMOB


