
"G" derecelendirmesiyle harika bir sonuç
Android üzerindeki 1 numaralı fotoğraf uygulaması olan PicArts'ın sloganı herşeyi 
olduğu gibi açıklıyor: "Burası herkesin yetenekli bir sanatçıya dönüştüğü bir yer". 
PicArts, diğer fotoğraf uygulamalarından farklı olarak, web'deki önemli bir ihtiyaca 
yönelik eksiği doldurmak üzere ortaya çıktı; Birden çok düzenleme seçeneği içeren 
(maskeler, clipart'lar, grafikler, çerçeveler, kenarlıklar, düzeltmeler ve bunun gibi) 
güvenilir ve ücretsiz bir fotoğraf uygulaması ihtiyacı. PicArts ayrıca, tüm özellikleri 
içeren bu fotoğraf uygulamasını dünya çapındaki tüm fotoğraf meraklılarının 
kullanımına sunmayı hedefledi.

PicArts kurucu ortağı ve teknoloji müdürü Artavazd Mehrabyan konuyu şu 
sözleriyle ifade etmiştir; "Kasım 2011'de uygulama lansmanını yaparken, piyasada 
içinde bir veya iki araç bulunan çok sayıda başarılı uygulama mevcuttu, ancak bir 
fotoğrafçının istediği herşeyi tek bir yerde toplayabilen ve ücretsiz bir uygulama 
yoktu. PicArts bu eksiği doldurdu. Bugün, fotoğrafçılık uygulamaları kapsamında 
Android platformunu domine etmiş durumdayız."

Küresel bir fenomeni pazarlamak
Günümüzde PicArts, Ermenistan ve Rusya gibi uzak bölgelere yayılmış sanatçıları, 
animatörleri ve geliştirme ekipleri, Mountain View Kaliforniya'daki resmi ve ticari 
ofisleriyle dünya çapında bir marka haline geldi.

PicArts, Google Play'deki ücretsiz uygulamalar arasında ilk 50'deki yerini istikrarlı bir 
şekilde koruyor. Uygulama App Store ve Amazon.com gibi platformlar üzerinden de 
sunulmakta. Toplamda 50 milyonun üzerindeki indirme sayısı ve tüm uygulamaları 
için her gün gerçekleşen 200.000'den fazla indirme ile, PicArts'ın büyüme hikayesi 
henüz başladı. PicArts, Google Play'deki ortalama 4.7 puanlık derecelendirmesiyle 
700.000'den fazla yorum topladı.

PicArts her gün yaklaşık 3 milyon bağımsız kullanıcıya hizmet veriyor. Uygulama 
kullanım öncesi hiçbir kayıt işlemi gerektirmese de (uygulama kullanıcıların 
fotoğrafları yerel olarak kaydetmesine veya sosyal medyada paylaşmasına izin 
veriyor), 5 milyon kullanıcı PicArts topluluğunda paylaşım yapabilmek için PicArts 
hesabı açmış durumda. Şirket ayrıca, uzmanlıklarını geliştirmelerine yardımcı  
olmak için kullanıcılara bir çok çevrimiçi video eğitimi de sunuyor.

Mehrabyan; "Yaptığımız herşeyi topluluğumuz için yaparız." diyor. "PicArts 
uygulamasını nasıl pazarladığımıza ve indirilebilir uygulamaları nasıl tanıttığımıza 
çok önem veriyoruz. Yaptıklarımızın güzel bir kullanıcı tecrübesi sağlayacağından 
emin olmamız gerek. Etkinliklerimiz, insanların uygulamamızı kullanmaya devam 
etmesini sağlamalı ve aynı zamanda iş hedeflerimizi desteklemeli."
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"Gelirimizin %90'ı AdMob'dan 
geliyor. Gelirimizden ve sahip 
olduğumuz faydalı iş modelinden 
gayet memnunuz. Diğer reklam 
ağlarına geçmemiz için her 
gün yeni teklifler alıyoruz, 
ancak bunu asla yapmayacağız. 
Kullanıcılarımız ve işimiz çok 
değerli. Değerlerimizi küresel 
erişim gücü, güvenilirlik ve 
istikrar sağlayan AdMob dışında 
bir markaya emanet etmeyi 
düşünmüyoruz."
Teknoloji Müdürü ve PicsArt kurucu 
ortağı Artavazd Mehrabyan

ÖZ KAYNAKLARIYLA SÜRDÜRÜLEBILEN BU 
MOBIL STARTUP, GELIRLERININ %90'I VE DAHA 
IYI BIR KULLANICI TECRÜBESI IÇIN ADMOB'A 
GÜVENIYOR



Admob: küresel kapsamlı reklamcılık için güvenli bir seçim
Uygulamayı nakte çevirmek üzere, PicArts ekibi çeşitli mobil uygulama reklam 
sağlayıcılarını değerlendirmeye başladı. Şirket bir kaç sebepten ötürü AdMob'u 
tercih etti.

AdMob ilk olarak içerik güvenliği sağladı. Teknik ekip diğer reklam ağlarının 
sağladığı filtreleri kullanıyorken, bazen kumar ve çöpçatan sitesi gibi alakasız 
içerikli reklamlar ortaya çıkmaktaydı. Bu da PicArt'ın ana hedefi olan, her yaş 
grubuna yönelik müşteri bağlılığını ve müşteri topluluğunu koruma hedefi üzerinde 
istenmeyen sonuçlara neden oluyordu. PicArts AdMob'u kullanarak, genç kitlelerin 
uygunsuz içerikle karşılaşmasını önlemek üzere yaş uygunluğuna yönelik filtreleme 
yapabiliyor.

İkinci neden olarak, Admob kullanıcı tecrübesine minimum düzeyde müdahale 
eden bir reklam sistemi yapılandırmaya yardımcı oldu. Bu, PicArts'ın başarmak 
istediği bir hedefti. AdMob reklamları yaklaşık 50 ekrandan yalnızca dört veya beş 
tanesinde görünüyor. Admob aynı zamanda, reklamların yalnızca PicArts talep 
ettiğinde yayınlanmasını sağlamak için raporlama şeffaflığı da sağlıyor. PicArts'ın 
Google ve politikalarına olan güveni sonsuzdur.

Işe yarayan bir gelir elde etme modeli
AdMob, PicArts için %99'luk bir doluluk oranı ve düşük bir bin gösterim başına 
maliyet (eBGBM) değeri sağlayarak, ön görülebilir bir düzenli gelir artışının 
temellerini sağlıyor. Reklamlara tıklama oranları yaklaşık %37-39 düzeyinde  
sabit tutuluyor.

AdMob teknik bakış açısıyla da oldukça düzgün çalışıyor ve dünya çapındaki çok 
çeşitli kitlelere ulaşan küresel bir kapsam sunuyor. Bu, küresel kitlelere ulaşmayı 
hedefleyen PicArts için mükemmel bir çözüm. Mehrabyan diyor ki; "Bazı reklam 
ağları spesifik olarak hedeflediği belli coğrafyalarda daha güçlü olsa da, AdMob, 
kampanyaları küresel kapsamda çok yüksek sayıda kullanıcıya sunma kapasitesiyle 
bu açığı fazlasıyla kapatıyor".

Olabildiğince istikrarlı
Sadık bir küresel kitle edinmek ve indirmeleri teşvik etmek üzere, PicArts şirketin 
kaleydeskop uygulaması gibi ek uygulamalarında ücretsiz in-house AdMob 
reklamları kullanıyor. Ancak çoğunlukla, PicArts popülerliğini kulaktan kulağa 
yayılan ünüyle ve uzun zamandır bağlılık gösteren kullanıcı tabanına gösterdiği 
sürekli ilgiyle kazanıyor.

İstikrarlı ve ön görülebilir büyümeyle, PicArts gelirinin büyük bir kısmını tekrar işine 
yatırdı. Şirket şu anda personelinde düzinelerce sanatçı, tasarımcı, editör, teknik 
geliştirme ve test ekibine sahip. Daha yüksek kalitede marka malzemesi içeren 
ürünlerin yanı sıra, tarz sahibi ofislerine de yatırım yapıyor.

"Size biraz basmakalıp gelebilir, ancak biz PicsArt'ı seviyoruz. Merabyan; "Görünen 
o ki, verdiğimiz sevgi bize kullanıcı bağlılığı ve gösterim olarak geri dönüyor." 
"Gelirimizin %90'ı AdMob'dan geliyor. Gelirimizden ve sahip olduğumuz faydalı iş 
modelinden gayet memnunuz. Diğer reklam ağlarına geçmemiz için her gün yeni 
teklifler alıyoruz, ancak bunu asla yapmayacağız. Kullanıcılarımız ve işimiz çok 
değerli. Değerlerimizi küresel erişim gücü, güvenilirlik ve istikrar sağlayan AdMob 
dışında bir markaya emanet etmeyi düşünmüyoruz."

Hedefleri nedir?:
•  Tüm özellikleriyle eksiksiz bir ücretsiz 

fotoğraf uygulaması geliştirmek

• Dağıtımı küresel kapsamda genişletmek

•  İçerik güvenliğini ve uygunluğunu 
sağlamak

• Sadık bir kullanıcı tabanı oluşturmak

• Gelir hedeflerini desteklemek

•  Reklam yayın ağı SDK'sına yönelik teknik 
sorunları bertaraf etmek

Ne yaptılar?:
•  Mobil platform için "masaüstü benzeri" 

zengin özelliklere sahip bir fotoğraf 
uygulaması geliştirdiler

•  AdMob'u uygulama içi özel reklam 
platformu olarak tayin ettiler

• Küresel pazarda etkinlik gösterdiler

•  Minimum düzeyde müdahale içeren 
bir reklam tecrübesi oluşturdular ve 
uygulamayı ücretsiz sundular

Neyi başardılar?:
•  Google Play'de 50 milyon indirme  

sayısına ulaştılar

• Gelirlerinin %90'ını AdMob'dan elde ettiler

• Tıklama oranlarını %40 düzeyinde tuttular

•  Android'te 1 numaralı fotoğraf uygulaması 
oldular

•  Ayda 6 milyondan fazla yeni indirme 
sayısıyla, büyümeye devam ettiler

•  Reklamlarında olumlu kullanıcı tecrübesini 
devam ettirdiler.

•  İndirme sayılarını, kulaktan kulağa yayılan 
ünleri ve kullanıcı bağlılığıyla arttırdılar.

•  Ekiplerini genişlettiler, ofislerini yenilediler 
ve büyümenin devamı için artan 
gelirleriyle şirkete yatırım yaptılar.

 ÖZET
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