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ADMOB تدفق المستخدمين تحّسن بفضل

منذ تأسيسها في 1 تشرين األول )أكتوبر( 2008، كانت .COLOPL Inc ُتنتج تطبيقات وأنظمة أساسية للجّوال 
تستند إلى المناطق. لقد كانت تقدم في األصل خدمات تستهدف الهواتف العادية ولكن، منذ خريف 2011، تحول 
تركيزهم بشكل كبير إلى سوق تطبيقات الهواتف الذكية المتنامي. وبعد عامين فقط، حققت نمًوا سريًعا في الدخل 

من الهواتف الذكية التي تمثل حالًيا ما يصل إلى %90 من إجمالي المبيعات. لقد زادت أرقام مبيعات شركة 
COLOPL لعام 2013 بشكل كبير لتصل إلى %330 مقارنة بالعام السابق، لتكتسب لقب "أعلى مطّور برامج" 
 Tokyo Stock Exchange’s في كانون األول )ديسمبر(، تم إدراج الشركة في سوق .Google Play في

 .Mothers

كانت نقطة البيع الفريدة لشركة COLOPL هي إستراتيجية المجموعة األصلية، وهو السبب الرئيسي النتشارها 
الكبير في سوق تطبيقات الهواتف الذكية. وقد قدمت تطبيقات مجانية أعجبت العمالء، واستثمروها من خالل 

استخدام AdMob، وطوروا اإلعالنات لنفس الشركة لترويج منتجات الشركة والتطبيقات المدفوعة.

اختيار AdMob لميزة اإلعالن لنفس الشركة المجانية
عندما كانت شركة COLOPL ال تزال جديدة، مع خبرة بسيطة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، استخدمت أحد 
نماذج األرباح اإلعالنية. على الرغم من ذلك، كانت لديهم أيًضا الرغبة في جذب عمالء عن طريق تطوير إعالنات 

لنفس الشركة لمحتوى الشركة. وكان الحل هو AdMob، الذي كانت لديه القدرة على تقديم كل من إطار اإلعالن 
الغني لزيادة األرباح وميزة اإلعالن لنفس الشركة المجانية. وضعت COLOPL في اعتبارها خدمات إعالن 

متعددة لكن االختيار الصحيح هو ميزة اإلعالن لنفس الشركة المجاني في AdMob. وضح نارواتشو بابا، الرئيس 
والمدير التنفيذي لشركة COLOPL: "عندما استخدمنا AdMob، أصبحت تطبيقاتنا المجانية تحقق أرباًحا أكثر. 

وعلى رأسها، إستراتيجية المجموعة لتقديم تطبيقات الشراء داخل التطبيق من خالل اإلعالنات لنفس الشركة وإدرار 
الربح منها والتي سمحت لنا بالوصول إلى نتائج شاملة. لقد جّربنا ذلك ووجدنا أن التوازن بين اإلعالن الذي يحقق 

الربح واإلعالنات لنفس الشركة بنسبة حوالي 50/50 كان األكثر فاعلية".

تم تصميم إستراتيجية المجموعة اإلعالنية لتالئم التطبيقات
لقد عملت COLOPL على تنمية نشاطها التجاري عن طريق التنفيذ الشامل إلستراتيجية المجموعة. كان أول 
تطبيق لهاتف ذكي طرحته هو سلسلة "Kuma the Bear" من األلعاب الخفيفة، التي حققت أكثر من 27 مليون 

عملية تنزيل في أيلول )سبتمبر( 2013. واستمرت العالمة التجارية COLOPL في نمو شعبيتها.

ويؤدي عدد المستخدمين الكبير إلى إنشاء قيمة للشركة حالًيا. نجحت COLOPL في زيادة أرباحها عن طريق 
دمج AdMob مع ألعاب خفيفة شائعة من سلسلة "Kuma the Bear" وإنشاء مجموعة تستخدم اإلعالنات لنفس 

الشركة لتطرح تطبيقات الشراء داخل التطبيق بطريقة فعالة. 

بمجرد تقديم AdMob، حققت التطبيقات أرباًحا بدون حاجة إلى أي استثمار آخر. عملت COLOPL أيًضا لزيادة 
كفاءة التكلفة عن طريق تحسين إدارة اإلعالنات لنفس الشركة، مثل وقت وضع اإلعالن وتوازن اإلعالنات لنفس 

الشركة مع المبيعات اإلعالنية. العديد من األلعاب من سلسلة "Kuma the Bear"، على سبيل المثال، تبدو أنها 
تعجب السيدات لذلك اختاروا استخدام لهجة ألطف، وأرقى لتصميم المواد اإلبداعية في إعالنات البانر.

 COLOPL, Inc.

 /http://colopl.co.jp •

ملّخص

 ،"Entertainment in Real Life" من خالل الوعد بطرح  •
طّورت COLOPL وأدارت تطبيقات الهواتف الذكية واألنظمة 

األساسية لأللعاب المستندة إلى الموقع. وقد اشتهرت بطرح 
تطبيقات عالية الجودة وخفيفة للهواتف الذكية للعالمة التجارية 
"Kuma the Bear" مثل "Nightbird Trigger!"، التي 
تم تنزيلها مليون مرة في 40 يوًما. واستمرت في كونها داعًما 

 Pro" متحمًسا للتطبيقات الشاملة على اإلنترنت الغنية مثل
 Quiz" وتجذب اآلن االنتباه إلى "Baseball PRIDE

RPG: The World of Mystic Wiz"، والتي زاد تنزيلها 
عن 13 مليون مرة في ثمانية أشهر بعد إطالقها. 

• تم تأسيسها في 1 تشرين األول )أكتوبر( 2008. 

 Tokyo Stock Exchange’s تم إدراج الشركة في سوق  •
Mothers، في كانون األول )ديسمبر( 2012. 

• 306  موظف )في أيلول )سبتمبر( 2013((. 

لمحة سريعة

"إن Google هي متجر شامل سهل االستخدام، 
عندما يأتي األمر إلى تحقيق األرباح من اإلعالنات 

لنفس الشركة ووضع اإلعالن. كانت هذه الميزة هي 
العامل الحاسم عند اختيار مزود الخدمة الذي سيتم 

استخدامه".
 نارواتشو بابا، 

 COLOPL, Inc. الرئيس والمدير التنفيذي لشركة
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اإلعالن البيني أكثر كفاءة 70 مرة من موضع اإلعالن العام
عند مقارنة موضع اإلعالن العام مقابل اإلعالن لنفس الشركة باستخدام AdMob، يظهر أن اإلعالن لنفس 
الشركة كان ناجًحا في تعزيز كل من نسبة النقر إلى الظهور ومعدالت التحويل. كانت نتائج اإلعالن لنفس 
الشركة باستخدام نموذج اإلعالن البيني، على وجه الخصوص، عالية جًدا. مقارنة بموضع اإلعالن، كان 
هناك بعض الحاالت التي كانت معدالت التحويل بها لإلعالن لنفس الشركة أعلى بما يزيد عن 70 مرة. 

"الميزة في اإلعالنات البينية"، كما أوضح نارواتشو بابا، "هي أنها مصممة من أجل المستخدمين. وكنتيجة 
لذلك، تمكنا من الوصول إلى نسبة نقر إلى ظهور عالية بشكل ال يصدق وتم تسجيل المزيد من المستخدمين 
بكفاءة. للتأكد من عدم وجود أي خسارة في قيمة عالمتنا التجارية، أدرنا معدل تكرار اإلعالنات البينية بدقة 

استناًدا إلى المستخدم. للتأكد من عدم حصول المستخدم نفسه على نفس اإلعالن لمرتين أو ثالث مرات، وأننا 
مكرسين أنفسنا لعرضها مع إعالنات المواد اإلبداعية عالية الجودة."

اإلعالن البيني
عمليات التطوير المستقبلية 

"إننا حالًيا بصدد إصدار ثالثة أو أربعة تطبيقات خفيفة للغاية من سلسلة "Kuma the Bear" في كل شهر 
 AdMob ونحافظ على حوالي 3 ماليين من المستخدمين النشطاء. إننا نرغب في دمج اإلعالنات البينية مع

بصورة إيجابية، عالوة على زيادة أعداد الظهور إلى التحويل وتعزيز إستراتيجية المجموعة".

وتابع نارواتشو بابا قائالً، "يبدو أن AdMob له تأثير عالي عالمًيا لذلك نأمل في نتائج مماثلة عندما 
نطور التطبيقات من أجل األسواق العالمية". "إننا نخطط إلطالق مجموعة من التطبيقات األخف بدرجة 
طفيفة لعاشقي األلعاب، والتي تبدو شائعة عالمًيا. لقد عزمنا على تحقيق عملية بكامل القدرات من أجل 

تطبيقات خفيفة للغاية للمتمرسين وعشاق األلعاب. مع طريقة القدرة على اإلنجاز هذه، والتي ُتعد مصدر قوة 
COLOPL، قررنا أن نحمل على عاتقنا فيما بعد هذه اإلستراتيجية محلًيا وعالمًيا."

"إن Google هي متجر شامل سهل االستخدام، عندما يأتي األمر إلى تحقيق األرباح من اإلعالنات لنفس 
الشركة ووضع اإلعالن. كانت هذه الميزة هي العامل الحاسم عند اختيار مزود الخدمة الذي سيتم استخدامه. 

إنها تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لكن أعتقد أن بنية اإلعالن على شبكة البحث  لديها، هو مجال قد 
توغلت فيه لفترة زمنية كبيرة، مثيرة لإلعجاب بشكل خاص. أتمنى أن تحقق أيًضا ابتكارات مماثلة في مجال 

اإلعالن على الشبكة اإلعالنية للهواتف الذكية.

األهداف 
• تحسين األلعاب المجانية

•  زيادة أرباح التطبيق بالشراء داخل التطبيق عبر 
اإلعالن لنفس الشركة 

النهج

 •  طرح AdMob لأللعاب الخفيفة
)Kuma the Bear( 

• استخدام ميزة اإلعالن لنفس الشركة المجانية من 
AdMob لجذب استحواذ مستخدمين جدد

النتائج 
•  زاد إجمالي مبيعات 2013 بنسبة تصل إلى 330% 

مقارنة بالعام الماضي بسبب توسيع نطاق تطبيقات 
الهواتف الذكية 

•  زيادة نسبة النقر إلى الظهور ومعدالت التحويل بالنسبة 
AdMob لإلعالن لنفس الشركة باستخدام

•  تحقيق 70 ضعًفا من مرات الظهور إلى التحويل 
من خالل اإلعالنات البينية مقارنة بمواضع اإلعالن 

األخرى. 

 AdMob
أكبر شبكة إعالنية على مستوى العالم لتطبيقات الهواتف 

الذكية. يدعم AdMob تحقيق األرباح من التطبيقات 
من خالل اإلعالن مع مستودع اإلعالن العالمي متعدد 

األنظمة األساسية، ونظام اإلدارة المرن، وميزة اإلعالن 
لنفس الشركة المجانية. 

•  للحصول على المزيد من المعلومات ُزر:

http://www.google.com/ads/admob/
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