
اجتمع ممثلو AdMob مع السيد كيم مو يونج مدير شركة ناجحة لتطوير التطبيقات وهي شركة OGQ في كوريا الشمالية.

"OGQ هي شركة ناشئة أسستها بنفسي مع أربعة أشخاص آخرين من أصدقائي القدامى وزمالئي السابقين.

وحيث أن األعضاء المؤسسين هم مطّورو برامج، فقد قررنا التركيز على البحث عن محتوى رائع ثم إنشاء قيمة منه بداًل من إنشاء 
.Backgrounds HD محتوى لذاته. وبهذا تم إنشاء تطبيق

لقد كانت فكرتنا هي إتاحة الفرصة للمستخدمين لعرض خلفيات جميلة وملهمة على شاشة هواتفهم الجّوالة ومشاركة الصور التي 
يلتقطونها مع اآلخرين.

بدون قيود اللغة، تالئم خدمة الصور طموحنا لتقديم خدمات للجمهور العالمي.

عندما بدأنا في تطوير Backgrounds HD، ركزنا على تقليل المخاطر عبر إكمال التطوير بسرعة قدر اإلمكان وتوفير المحتوى 
للمستخدمين.

لتقليل فترة التطوير، أطلقنا اإلصدار األول بأقل قدر من الميزات وتركنا للمستخدمين حرية التصويت على الميزات التي يرغبون في 
إضافتها إلى التطبيق. لقد حّدثنا التطبيق استناًدا إلى نتائج التصويت وتلقينا تعليقات إيجابية من المستخدمين.

وإلنشاء مجموعة كبيرة، فقد تلقينا صوًرا من مصورين هواة، يرغبون في مشاركة صورهم مع العديد من األشخاص، بداًل من شرائها 
من المحترفين. إننا نعتقد أن كل شخص لديه صورة رائعة في مجموعته. من خالل هذه الصور، اخترنا أفضل صور ووفرناها 

لمستخدمينا.

كنتيجة لذلك، احتل التطبيق Backgrounds HD المركز األول في التقييم العالمي للتطبيقات المجانية في Google Play لمدة 
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ساعد توسط ADMOB على زيادة عائدات تطبيقات OGQ بنسبة 20%
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أسبوعين، وحصدنا ما يزيد عن 20 مليون تنزيل في غضون 14 شهًرا من إطالقه.

وأثناء هذا الوقت، تزايدت األرباح بشكل هائل ألن AdMob - الذي ثبتناه على التطبيق للتشغيل التجريبي - حقق أرباًحا كبيرة.

كما أنه بعد ثبات نمو التطبيق، مكّنا ميزات توسط AdMob وحد التكلفة الفعلية لكل ألف ظهور في AdMob. تمكنا من استخدام 
التوسط لتحديد عدد الزيارات إلى شبكات اإلعالنات حسب المنطقة وتمكننا من عرض اإلعالنات التي تحقق ربًحا أعلى أواًل عبر تطبيق 

حد التكلفة الفعلية لكل ألف ظهور - وهو منتج ممتاز - أعلى التوسط. كنتيجة لذلك، ازدادت األرباح اإلجمالية لإلعالنات بنسبة 20%.

لقد أتاحت لنا أرباح AdMob تطوير خدمتنا رغم بعض المشكالت المالية وتوسيعها عالمًيا.

يتكون اسمنا "OGQ" من األحرف األولى من فتح وسؤال وعالمي )Open, Global and Question(، وهي ثالث كلمات 
نعتبرها ذات قيمة. لقد استنبطنا االسم لنعبر عن التزامنا بنظام أساسي مفتوح ومنظور عالمي وتطوير مستمر. وبينما نمضي قدًما، 

فسنبذل ما في وسعنا لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات استناًدا إلى االسم."
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