
Tureckie studio aplikacji mobilnych Gram Games opanowało pierwsze miejsca 
w rankingach Google Play i iOS niemal na całym świecie, oferując szeroki wybór 
tytułów – od złożonych gier strategicznych po proste gry rozrywkowe. Jego 
wciągająca gra „1010” jest dziś jednym z najpopularniejszych tytułów na świecie – 
tylko z Google Play zainstalowało ją 5 milionów osób.

Z miłości do gier na szczyty rankingu

Kaan Karamanci, dyrektor ds. strategii w Gram Games i współtwórca firmy, 
chciał tworzyć gry, które trafiałyby na szczyty rankingów. Wiedział, że potrzebuje 
do tego najzdolniejszych ludzi, którzy znają się na grach i kochają to, co robią. 
Połączył więc siły z Mehmetem Ecevitem – utalentowanym programistą, który 
zaczynał niemal od zera. Wychował się na tureckiej prowincji, nie ukończył 
studiów, ale za to nauczył się programować. Obaj przez lata pracowali w różnych 
firmach, ale ich pasją zawsze były gry i kiedy w 2012 r. spotkali się po raz 
pierwszy, postanowili założyć własne studio. Korzystając z finansowania venture 
capital, stworzyli firmę Gram Games, która dziś jest najszybciej rozwijającym się 
start-upem w Turcji. 

Gram Games wychodzi z założenia, że źródłem sukcesu są zabawa i kreatywność. 
Między innymi dlatego siedziba firmy znajduje się dziś w dawnej sali 
przedszkolnej, gdzie zespół może swobodnie obmyślać nowe gry. W procesie 
tym uczestniczą wszyscy i nikt nie ogranicza kierunków myślenia. Firma Gram 
Games od samego początku opierała swoje działania na rozwiązaniach Google – 
od Google Apps dla firm po rozwiązania mobilne – maksymalizując w ten sposób 
swoje przychody.

Globalna baza użytkowników

Firma Gram Games zaczęła odnosić sukcesy i była gotowa na dalszy rozwój, 
a ścieżka do międzynarodowego rynku miała prowadzić przez Google Play i jego 
interfejs API umożliwiający szybką implementację rozmaitych funkcji, takich jak 
tabele wyników, do utrzymania zaangażowania użytkowników. „Nie jesteśmy 
uzależnieni od żadnej platformy, ale interakcja z użytkownikami na Androidzie 
jest po prostu dużo łatwiejsza” – mówi Kaan Karamanci, dyrektor ds. strategii 
Gram Games.

Gram Games zdobywa rynek gier mobilnych 
z pomocą Google
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Informacje o Gram Games

• www.gram.gs

Cele
• Dotarcie do większej liczby użytkowników 

na całym świecie
• Większe przychody z aplikacji
• Lepszy współczynnik utrzymania 

i budowanie bazy lojalnych użytkowników

Metoda
• Stworzenie oryginalnych treści, które 

angażują użytkowników i są dostępne 
na całym świecie

• Wykorzystanie AdWords do pozyskiwania 
użytkowników

• Rozpowszechnianie aplikacji na dużą skalę 
przez Google Play

• Wykorzystanie banerów AdMob i reklam 
pełnoekranowych

• Większe zaangażowanie użytkowników 
dzięki funkcjom Google Play

• Optymalizacja dzięki zapośredniczeniu 
reklam w AdMob

Efekty
• Zwiększenie zasięgu dzięki AdWords, 

dotarcie do globalnej grupy odbiorców 
i powiększenie bazy użytkowników do 15 
milionów

• Racjonalizacja wydatków dzięki AdWords 
i osiągnięcie średniego kosztu instalacji 
w USA na poziomie 1 USD

• 5000 USD zarobku z jednego dnia dzięki 
Google; osiągnięcie pozycji najszybciej 
rozwijającego się start-upu w Turcji

• Wzrost współczynnika utrzymania do 14% 
w ciągu zaledwie 4 miesięcy

• Niemal 7-krotny wzrost obrotów dzięki 
usługom Google

„Nie jesteśmy uzależnieni od żadnej platformy, ale 
interakcja z użytkownikami na Androidzie jest po prostu 
dużo łatwiejsza”. 

Kaan Karamanci
Dyrektor ds. strategii i współzałożyciel Gram Games

W SKRÓCIE



Produkty Gram Games mają być przede wszystkim „zgrabne i efektywne” – 
prawie nie wymagają lokalizacji, co bardzo ułatwia docieranie do użytkowników 
na całym świecie. 

Gram Games wie, jak robić dobre gry, ale potrzebuje platformy, która 
zapewniłaby im widoczność. 

Sukces z AdWords

Gram Games wie, jak tworzyć gry, które przyciągają uwagę użytkowników. 
Oprócz gier na wysokim poziomie studio ma też znakomite reklamy i zwiastuny 
gier. Wyzwanie polegało na dotarciu z aplikacjami do użytkowników na całym 
świecie. Firma chciała się rozwijać – i to w szybkim tempie. 

Wcześniej bez powodzenia korzystała z innych sieci reklamowych, lecz kiedy 
spróbowała AdWords, wyniki i zasięg okazały się miłym zaskoczeniem. Liczba 
użytkowników wzrosła do 15 milionów przy imponującym współczynniku 
utrzymania na poziomie 14%. 

Dzięki AdWords udało się zrealizować cele firmy, w dodatku przy niskich 
kosztach. W samych Stanach Zjednoczonych koszt instalacji uzyskanej dzięki 
AdWords wyniósł około 1 USD, a więc o wiele mniej niż średnia w branży.

Zarabianie z AdMob

Zachęceni skutecznością rozwiązań Google, 
właściciele Gram Games postanowili wypróbować 
AdMob, by przełożyć popularność swoich aplikacji 
na realne pieniądze. 

Chcąc zachować wysoki poziom wygody 
użytkowników, zdecydowali się na model 
premium, ale wyniki były poniżej oczekiwań. 
Zaczęli więc wyświetlać baner AdMob w trakcie 
rozgrywki, który między kolejnymi rundami 
rozwijał się do postaci pełnoekranowej. 

Wynik był imponujący. Tylko w ciągu jednego dnia 
udało się zarobić w ten sposób 5000 USD, a dzięki 
kampanii obroty Gram Games zwiększyły się 
7-krotnie. 

Google jako partner, a nie tylko dostawca

Gram Games jest najszybciej rozwijającym się start-upem w Turcji i dziękuje 
Google za udział w tym sukcesie. „Traktujemy Google jako partnera na lata” – 
mówi Karamanci. „Odbyliśmy wiele bardzo pomocnych rozmów z zespołami 
[Google]. Taki poziom zaangażowania znaczy dla nas bardzo wiele”. 

Według Gram Games rynek gier będzie coraz bardziej ciążył w stronę 
urządzeń mobilnych. Firma stale się rozwija i planuje kontynuować współpracę 
z Google na platformach komórkowych, wspólnie odkrywając nowe trendy 
społecznościowe w grach. 

Studium przypadku  |  Gram Games

© 2015 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są znakami towarowymi firmy Google Inc. 
Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Wciągająca gra „1010” ze 
studia Gram Games jest dziś 
jednym z najpopularniejszych 
tytułów na świecie – tylko z 
Google Play zainstalowało ją  
5 milionów osób.

AdMob to jedna z najlepszych platform 
reklam mobilnych, której zaufali 
twórcy już ponad 650 000 aplikacji na 
całym świecie. Od 2006 roku AdMob 
umożliwia deweloperom skuteczne 
zarabianie na aplikacjach dzięki 
multimedialnym formatom reklam, 
zapośredniczeniu i najlepszym  
w branży współczynnikom wypełnienia. 
Usługa Google Analytics jest 
wbudowana bezpośrednio w AdMob, 
dzięki czemu deweloperzy mogą 
mierzyć skuteczność aplikacji i dzielić 
użytkowników na grupy, by znajdować 
lepsze sposoby zarabiania.

Więcej informacji znajdziesz na:

http://www.google.pl/admob

ADMOB


