
تقييم بدرجة "G" بسبب الكفاءة
تطبيق الصور األول على أجهزة Android، إنه PicsArt، الذي يحمل شعاره "حيث يصبح كل شخص فناًنا رائًعا" األمر كله. 

خرج تطبيق PicsArt من عباءة اإلحباط المحض حيث ال يوجد تطبيق صور مجاني قادر على تقديم مجموعة ميزات قوية 
مع عدة خيارات تعديل )أقنعة، و قصاصات فنية، ورسومات، وإطارات، وتصحيحات، وغيرها الكثير( مقارنة بمعظم تطبيقات 

الصور. أراد PicsArt أيًضا أن يجعل من تطبيق الصور كامل الميزات هذا تطبيًقا متاًحا لمجتمع عالمي من عشاق الصور.

ويقول أرتفازد مهرابيان، المؤسس المشارك، ورئيس قسم التكنولوجيا: "عندما بدأنا المشروع في     تشرين الثاني )نوفمبر(   من عام 
2011، كانت هناك العديد من التطبيقات الرائعة بأداة واحدة أو اثنتين، ومع ذلك لم يكن هناك تطبيق مجاني واحد يضع منتهى ما 
يريده أي مصور في مكان واحد. إال أّن PicsArt قدم عالًجا ناجًعا لهذه المشكلة. فاليوم، نسّيطر على سوق Android للتصوير 

الفوتوغرافي".

تسويق ظاهرة عالمية
يحتل اآلن PicsArt مكانة عالمية بين الفنانين، ومحترفي الصور المتحركة، وفرق التطوير في أماكن بعيدة، مثل أرمينيا، 

وروسيا، وفي مكاتب األعمال، والمكاتب القانونية في ماونتن فيو، كاليفورنيا.

يحافظ PicsArt على تصنيفه ضمن أفضل 50 تطبيًقا مجانًيا في Google Play. يتوفر التطبيق أيًضا في أماكن، مثل 
App Store )متجر التطبيقات( وAmazon.com. لقد بدأ للتو نمو PicsArt، مع أكثر من 50 مليون تنزيل ونمو بمعدل 
يفوق 200 ألف عملية تنزيل في اليوم لجميع تطبيقاته. بلغت التعليقات التي حصلت عليها PicsArt أكثر من 700 ألف على 

Google Play، بمتوسط تصنيف 4.7.

يستخدم PicsArt اليوم ما يصل إلى ثالثة ماليين مستخدم فريد تقريًبا. على الرغم من أن التطبيق ال يتطلب التسجيل قبل 
استخدامه – يتيح للمستخدمين حفظ الصور محلًيا بسهولة أو مشاركتها عبر الشبكات االجتماعية األخرى – فلقد تمّكن 5 ماليين 

مستخدم من تسجيل حسابات مع PicsArt للمشاركة ضمن مجتمع PicsArt. تعرض الشركة أيًضا العديد من البرامج التعليمية 
في شكل مقاطع فيديو لمساعدة المستخدمين على أن يصبحوا على قدر عاٍل من الكفاءة.

ويقول مهرابيان: "نموت ونحيا لمجتمعنا". "نولي اهتماًما كبيًرا بطريقة تسويق تطبيق PicsArt وترويج التنزيالت. ينبغي أن 
نتأكد من أن ما نقوم به يضمن تحقيق انطباع جيد لدى المستخدم – انطباع من شأنه أن يحافظ على استخدام األشخاص للتطبيق، 

بينما يتم أيًضا دعم أهداف أعمالنا".

AdMob: اختيار آمن لإلعالن بتغطية عالمية
لبدء استثمار التطبيق، بدأ فريق PicsArt بتقييم مجموعة مختلفة من موفري إعالن تطبيق الجّوال. للعديد من األسباب، اختارت 

الشركة AdMob على وجه الحصر.

أواًل، ألن AdMob قّدم ميزات أفضل ألمان المحتوى. بالرغم من أن الفريق التقني كان بمقدوره تعديل عوامل التصفية التي 
توفرها شبكات عرض اإلعالنات األخرى، يمكن أن يظهر أحياًنا محتوى غير مناسب، مثل محتوى المقامرة أو إعالنات المواعدة 

بشكل مقتطع – وذلك يمثل نتيجة غير مقبولة بالنسبة لهدف PicsArt األسمى الذي تسعى فيه للحفاظ على والء ومجتمعية 
العميل بين المجموعات العمرية كافة. يمكن لـ PicsArt باستخدام AdMob إجراء الفلترة وصواًل إلى حالة من المالءمة 

العمرية للتأكد من عدم رؤية شريحة الجمهور األصغر سًنا محتويات غير مالئمة.

ثانًيا، أضفى استخدام AdMob نوًعا من السهولة على تكوين انطباع مستخدم بحد أدنى من االتساعية - وهو شيء تستهدف 
PicsArt تحقيقه. ال تعرض 4 إلى 5 شاشات من إجمالي تقريبي 50 شاشة إال إعالنات بانر من AdMob. توفر أيًضا 

 PicsArt بذلك. ويولي PicsArt ميزة إعداد تقارير حول الشفافية للتأكد من عدم عرض اإلعالنات إال عندما تسمح AdMob
شركة Google وسياساتها ثقة بشكل ضمني.
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  "نحن سعداء بإيراداتنا، والتي جنيناها 
من AdMob بنسبة %90، ولدينا 
نموذج يعمل بشكل مناسب. نتلقى كل 

يوم عروًضا من شبكات إعالنات أخرى 
للتحويل، ولن نقدم إطالًقا على هذه 

الخطوة. مستخدمونا ونشاطنا التجاري 
ال يقدران بثمن يحوالن بيننا وبين أن 
نقدم أي شيء ال يوفر اتساًقا ذا ثقة 

."AdMob ووصواًل عالمًيا لـ
  أرتفازاد مهربيان، المؤسس المشارك، 

ورئيس قسم التكنولوجيا

يعتمد تشغيل الجّوال التمهيدي على AdMob في تحقيق %90 من 
اإليرادات وانطباع المستخدم اإليجابي.



نموذج إيرادات مناسب
بالنسبة لـ PicsArt، يوفر AdMob معدل تعبئة يقارب %99 وتكلفة منخفضة لكل ألف ظهور )eCPM(، األمر الذي يعمل 
على توفير قاعدة لنمو ثابت في األرباح - دون أي نوع المفاجآت. وتحتفظ نسب النقر إلى الظهور على اإلعالنات بثبات حالتها، 

بمعدل يصل 37 إلى %39 تقريًبا.

ينطلق أيًضا AdMob في تنفيذ مهامه بسهولة انطالًقا من وجهة نظر تقنية، ويوفر تغطية عالمية تصل بنجاح إلى شرائح جمهور 
متنوعة بشكل هائل على مستوى العالم. وهذا يعد بمثابة مالءمة مثلى لـ PicsArt، حيث يوجد شرائح مستخدمين عالميين 

مستهدفين. ويقول أيًضا مهرابيان: "في الوقت الذي نرى فيه قوة بعض شبكات اإلعالنات األخرى واضحة في مناطق جغرافية 
مستهدفة بشكل خاص، تظهر قدرة AdMob في تعويض هذا األمر من خالل إمكانية عرض حمالت على أساس عالمي 

تستهدف عدًدا ضخًما من المستخدمين".

تأهب للحظة االنطالق
لبناء شرائح جمهور عالمية ذات والء ولتشجيع عمليات التنزيل، تعمد PicsArt إلى استخدام إعالنات AdMob المجانية لنفس 
الشركة داخل التطبيقات المصاحبة، مثل تطبيق كليدوسكوب للشركة. إال أن PicsArt تحقق شعبيتها في المقام األول من خالل 

األحاديث التي تتناقلها األلسن ومن خالل التفاعل الثابت مع قاعدة مستخدمين شديدة الوالء وثابتة على المدى الطويل.

ولقد أعاد PicsArt استثمار معظم إيراداته مرة أخرى في نشاط تجاري من خالل حالة من النمو الثابت والمتوقع. يعمل بين 
جنبات الشركة اآلن عشرات من الفانين، والمصممين، والمحررين، ومن فرق التطوير واالختبار يمثلون هيكل الموظفين للشركة، 

ولقد تمّكنت من االستثمار في مواد العالمات التجارية عالية الجودة، وأيًضا في مكاتب األعمال األكثر أناقة.

ويقول مهربيان: "ربما يبدو األمر سخيًفا، إال أننا نحب PicsArt بصدق. ومن الواضح أننا كلما زاد حبنا لها، وجدنا نتيجة 
فيما يتعلق بوالء المستخدم، ومرات الظهور". "نحن سعداء بإيراداتنا، والتي جنيناها من AdMob بنسبة %90، ولدينا نموذج 
يعمل بشكل مناسب. نتلقى كل يوم عروًضا من شبكات إعالنات أخرى للتحويل، ولن نقدم إطالًقا على هذه الخطوة. مستخدمونا 

."AdMob ونشاطنا التجاري ال يقدران بثمن يحوالن بيننا وبين أن نقدم أي شيء ال يوفر اتساًقا ذا ثقة ووصواًل عالمًيا لـ

األهداف:
إنشاء تطبيق صور مجاني كامل الميزات• 

توسيع التوزيع عالمًيا• 

 ضمان أمان المحتوى والمالءمة• 

بناء قاعدة مستخدمين ذي والء• 

دعم أهداف األرباح• 

 تجّنب أخطاء تقنية تنتج عن حزمة SDK لشبكة عرض • 
اإلعالنات

ما تحقق:
 تم إنشاء تطبيق صور "يشبه سطح المكتب" ألجهزة الجّوال • 

يتضمن مجموعة ميزات غنية.

 تم اختيار AdMob كوسيط حصري لعرض اإلعالنات داخل • 
التطبيق

تم تغطية سوق عالمية• 

 تم إنشاء تجربة إعالن بحد أدنى من االنتشار مع الحفاظ على • 
مجانية التطبيق

ما تم إنجازه:
 •Google Play الفوز بحوالي 50 مليون عملية تنزيل على 

 •AdMob جني %90 من األرباح من

الحفاظ على نسبة النقر إلى الظهور بنسبة 40%• 

 •Android أصبح تطبيق الصور رقم واحد على

 الحفاظ على نمو بمعدل ستة ماليين عملية تنزيل جديدة في • 
الشهر

التأكيد على انطباع مستخدم إيجابي لإلعالنات• 

 تعزيز التنزيالت في األساس من خالل مناقشات تتناقلها األلسن • 
وانطباع المستخدم

 إضافة موظفين، وترقية مكاتب، وتفعيل األرباح المتزايدة ليتم • 
إعادة استثمارها مرة أخرى في نمو الشركة.

لمحة سريعة  
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