
Gram Games คือสตดูโิอพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีตัง้อยู่ในตรุก ีซึง่ก้าวข้ึนมาอยู่บนท็อป
ชาร์ตของ Google Play และ iOS ในเกอืบทุกประเทศได้อย่างรวดเรว็ พวกเขาสร้างเกมบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีท่ีไม่ซ�า้ใคร ต้ังแต่เกมวางกลยุทธ์ไปถงึเกมท่ัวไประดบัง่าย เกมระดบักลาง และอืน่ๆ เกม 
1010 ท่ีเล่นได้ไม่มหียุดของพวกเขาคือหน่ึงในเกมท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุท่ัวโลกในปัจจบุนั เฉพาะการ
ติดต้ังผ่านทาง Google Play เพียงอย่างเดยีวกม็จี�านวนถงึมากกว่า 5 ล้านคนไปแล้ว

ต่อยอดความช่ืนชอบเพ่ือสร้าง 10 เกมยอดนิยม

Kaan Karamanci ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกลยุทธ์และผู้ร่วมก่อตัง้ Gram Games มเีป้าหมายท่ีจะ
สร้างเกม 10 เกมยอดนิยม เพ่ือให้ประสบความส�าเรจ็ในระดบัน้ัน เขาตระหนักว่าจ�าเป็นต้องเป็น 
พาร์ทเนอร์กบัผู้มพีรสวรรค์ในระดบัสดุยอดเท่าน้ัน และพวกเขาต้องมพ้ืีนเพความช่ืนชอบเกมเหมอืนๆ 
กนั เขาตกลงร่วมมอืกบั Mehmet Ecevit นักพัฒนาซอฟต์แวร์พรสวรรค์สงูท่ีมชีวีติเรยีบง่ายสมถะ 
เขาเติบโตข้ึนในเมอืงเล็กๆ แห่งหน่ึงในตรุก ีลาออกจากวทิยาลัยกลางคัน และเรียนรู้วธิเีขยีนโค้ด
ด้วยตัวเอง หลังจากท�างานให้บริษทัอ่ืนๆ มาหลายปี และด้วยความชืน่ชอบอย่างแรงกล้าท่ีมต่ีอเกม 
Karamanci และ Ecevit ได้แรงบันดาลใจท่ีจะสร้างสตดูโิอพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเอง ในปี 2012 
ท้ังคู่ตกลงร่วมมอืกนัออกเงนิทุนเพ่ือก่อตัง้ Gram Games ซึง่ปัจจบัุนกลายเป็นธรุกจิท่ีเตบิโตได้อย่าง
รวดเรว็ท่ีสดุในตรุก ี

Gram Games เชือ่มัน่ในวฒันธรรมด้านความสนุกสนานและความสร้างสรรค์ท่ีแข็งแกร่งของบรษิทั 
เพ่ือช่วยเสรมิสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ท่ีไม่เคยหยุดน่ิง บรษิทัได้ย้ายส�านักงานมาไว้ในท่ีท่ีเคยเป็น
ห้องเรยีนชัน้อนุบาลมาก่อน ซึง่ทีมจะแวดล้อมไปด้วยสสีนัสดใสและสิง่แวดล้อมในชุมชนท่ีสนุกสนาน 
ทีมท้ังทีมต่างร่วมกนัระดมแนวคิดส�าหรบัเกมต่างๆ ในอนาคต แทนท่ีจะให้บุคคลคนเดยีวเป็นฝ่าย
ควบคุมทิศทางของสิง่ท่ีจะท�าต่อไป ในภารกจิของพวกเขาท่ีจะกลายเป็นแบรนด์ชัน้น�าระดบัโลก พวก
เขาอาศัย Google ในการด�าเนินการมาตัง้แต่ต้น ต้ังแต่ Google Apps for Business ไปจนถงึ
โซลูชนัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของ Google เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ได้สงูสดุ

การขยายฐานผู้ใช้ท่ัวโลก

Gram Games เริม่มองเห็นความส�าเรจ็และพร้อมท่ีจะขยายธรุกจิของตน พวกเขาหันมาใช้ Google 
Play เพ่ือการเผยแพร่ในวงกว้างนอกเหนือไปจากในตรุก ีนอกจากน้ียังสามารถใช้ Google Play 
API เพ่ือใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น ลีดเดอร์บอร์ด เพ่ือท�าให้ผู้ใช้กลับมาท่ีแอปของตนอยู่เสมอได้
อย่างรวดเร็ว “เราเป็นพวกไม่ยึดติดกบัแพลตฟอร์ม แต่เราพบว่าการมส่ีวนร่วมกบัผู้ใช้บน Android 
น้ันสามารถท�าได้ง่ายดายอย่างย่ิง” Kaan Karamanci ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกลยุทธ์และผู้ร่วมก่อตัง้ 
Gram Games กล่าว

Google ช่วยให้ Gram Games เอาชนะในเกมบนอุปกรณ์
เคล่ือนที่
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เกีย่วกบั Gram Games

• www.gram.gs

เป้าหมาย
• ได้รับผู้ใช้เพ่ิมข้ึนท่ัวโลก
• สร้างรายได้จากแอป
• ปรบัปรงุการรกัษาผู้ใช้เพ่ือสร้างฐานผู้ใช้ท่ีภกัดี

กลยุทธ์
• สร้างเน้ือหาท่ีไม่ซ�า้ใครซึง่น่าดงึดดูและเข้าถงึได้

จากท่ัวโลก
• ใช้ AdWords เพ่ือเพ่ิมจ�านวนผู้ใช้
• เผยแพร่แอปในวงกว้างโดยใช้ Google Play
• ใช้โฆษณาแบนเนอร์และโฆษณาค่ันระหว่างหน้า

แบบเต็มหน้าจอของ AdMob ส�าหรบัการสร้างราย
ได้

• ปรบัปรงุการมส่ีวนร่วมของผู้ใช้ด้วยคุณลักษณะ
ต่างๆ ของ Google Play

• เพ่ิมประสทิธภิาพด้วยสือ่กลางโฆษณาของ AdMob

ผลลัพธ์
• เพ่ิมจ�านวนการเข้าถงึด้วย AdWords เชือ่มต่อกบั

ผู้ชมในวงกว้างท่ัวโลก และเพ่ิมจ�านวนผู้ใช้เป็น 15 
ล้านคน

• ใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพด้วย AdWords โดยมี
ราคาต่อการตดิตัง้เฉล่ีย $1 ในสหรฐัอเมรกิา

• รบัรายได้ $5,000 ในวนัเดยีวโดยใช้ Google ส่ง
ผลให้กลายเป็นธรุกจิท่ีเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ท่ีสดุ
ในตรุกี

• เพ่ิมอัตราการรกัษาผู้ใช้เป็น 14% ในเวลาเพียง 4 
เดอืน

• ขยายธรุกจิให้เตบิโตข้ึนประมาณ 7 เท่าโดยใช้
ผลิตภณัฑ์ของ Google

“เราเป็นพวกไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม แต่เราพบว่าการมีส่วนร่วมกับผู้
ใช้บน Android น้ันสามารถท�าได้ง่ายดายอย่างย่ิง” 

Kaan Karamanci
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกลยุทธ์และผู้ร่วมก่อต้ัง Gram Games

ภาพรวม



Gram Games มุง่เน้นท่ีการพัฒนา "ความพร้อมท่ีจะท�างานหนักได้อย่างมปีระสทิธภิาพ" ใน
แพลตฟอร์มต่างๆ โดยใช้การแปลภาษาให้น้อยท่ีสดุ ซึง่จะช่วยให้พวกเขาเช่ือมต่อกบัผู้ชมท่ัวโลกได้
ง่ายข้ึน 

ด้วยเกมจ�านวนมากท่ีม ีและสตูรความส�าเรจ็ท่ีได้รับการพิสจูน์แล้ว Gram Games มองเห็นโอกาสท่ี
จะน�าธรุกจิของตนไปสูอี่กระดบั แต่พวกเขาต้องจ�าเป็นต้องเป็นท่ีรูจ้กั 

การสร้างความส�าเร็จด้วย AdWords

การสร้างเกมท่ีน่าสนใจซึง่จะดงึดดูผู้ใช้น้ันไม่ใช่เรือ่งยากส�าหรับ Gram Games พวกเขามเีกม
คุณภาพสงู รวมท้ังรายการและตัวอย่างเกมท่ียอดเย่ียม ความท้าทายของพวกเขาอยู่ท่ีการท�าให้ผู้คน
ท่ัวโลกรูจ้กักบัแอปของตน พวกเขาต้องการเติบโตอย่างรวดเรว็ 

พวกเขาเคยใช้เครอืข่ายโฆษณาอ่ืนๆ ในอดตีเพ่ือการโปรโมตโดยไม่ได้รบัความส�าเรจ็มากนัก แต่
หลังจากลองใช้ AdWords พวกเขากรู้็สกึยินดกีบัผลลัพธ์และการเข้าถงึท่ีได้ พวกเขามผู้ีใช้เพ่ิมขึน้
ถงึ 15 ล้านคน โดยมอัีตราการรกัษาผู้ใช้ท่ีน่าประทับใจท่ี 14% 

AdWords ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย แต่ยังช่วยให้พวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก
ด้วย เฉพาะในสหรฐัอเมรกิา ราคาต่อการตดิตัง้ของพวกเขาโดยใช้ AdWords น้ันอยู่ท่ีประมาณ $1 
ซึง่ต�า่กว่าปกตท่ีิพบในอุตสาหกรรมน้ีอย่างมาก

การสร้างรายได้ด้วย AdMob

หลังจากประสบความส�าเรจ็ด้วยโซลูชนัของ Google แล้ว 
Gram Games จงึตดัสนิใจใช้ AdMob เพ่ือสร้างรายได้จาก
แอปและเปล่ียนความนิยมให้กลายเป็นรายได้ 

เน่ืองจากไม่ต้องการสร้างผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้ 
Gram Games จงึเร่ิมต้นด้วยการใช้การเปิดให้ดาวน์โหลด
แอปแบบเสยีเงนิส�าหรบัแอปของตน แต่ได้รับความส�าเร็จท่ี
จ�ากดั พวกเขาจงึตดัสนิใจตดิตัง้การโฆษณาในแอป โดยแสดง
โฆษณาแบนเนอร์ของ AdMob ในระหว่างการเล่นเกม จาก
น้ันจงึขยายเป็นโฆษณาค่ันระหว่างหน้าแบบเตม็หน้าจอใน
ระหว่างรอบต่างๆ 

ผลลัพธ์น้ันเป็นท่ีน่าประทับใจ โดยสามารถสร้างรายได้ 
$5,000 ได้ในวนัเดยีว และช่วยให้ Gram Games ขยาย
ธรุกจิเตบิโตข้ึน 7 เท่า 

Google ในฐานะพาร์ทเนอร์ ไม่ใช่เพียงผู้ให้บริการ

ด้วยการเป็นธรุกจิท่ีเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ท่ีสดุในตรุก ีGram Games รู้สกึขอบคุณ Google 
ส�าหรบัการมบีทบาทส�าคัญในความส�าเรจ็ของบรษิทั “เรามอง Google ในฐานะพาร์ทเนอร์ระยะ
ยาว” Karamanci กล่าว “เราได้พูดคุยกบัทีม [ท่ี Google] และพวกเขากไ็ด้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนอย่างแท้จริง การได้รบัการมส่ีวนร่วมในระดบัเช่นน้ีถอืเป็นสิง่ส�าคัญอย่างมาก” 

Gram Games เชือ่ว่าอุปกรณ์เคล่ือนท่ีคืออนาคตของเกม และเมือ่พวกเขาขยายบริษทั พวกเขาก็
รูส้กึยินดอีย่างย่ิงท่ีจะได้ท�างานร่วมกบั Google ต่อไปเพ่ือพัฒนาและสร้างรายได้จากอุปกรณ์ท่ีสวม
ใส่ได้ รวมท้ังค้นพบเทรนด์สงัคมใหม่ๆ ในเกม 
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เกม 1010 ท่ีเล่นได้ไม่มหียุดของ 
Gram Games คือหน่ึงในเกมท่ีเป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสดุทัว่โลกในปัจจบัุน 
เฉพาะการตดิตัง้ผ่านทาง Google 
Play เพียงอย่างเดยีวกม็จี�านวนถงึ
มากกว่า 5 ล้านคนไปแล้ว

AdMob คือแพลตฟอร์มการโฆษณาบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีชัน้น�าซึง่ได้รบัความเชือ่
ถอืจากแอปมากกว่า 650,000 รายการท่ัว
โลก นับตัง้แต่ปี 2006 AdMob ได้ช่วยเหลือ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างธรุกจิแอป
ท่ีประสบความส�าเร็จด้วยรปูแบบโฆษณาท่ี
หลากหลาย สือ่กลางโฆษณา และอัตราการส่ง
โฆษณาระดบัชัน้น�าของวงการ ด้วย Google 
Analytics ท่ีสร้างไว้ภายใน AdMob 
โดยตรง นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวดั 
ประสทิธภิาพแอปและแบ่งกลุ่มผู้ใช้เพ่ือสร้าง
รายได้ได้อย่างชาญฉลาด

ส�าหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี:

http://www.google.com/admob

เก่ียวกับ AdMob


