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ُيعد تطبيق ألعاب الموسيقى Thapster للهاتف الذكي نجاًحا كبيًرا بمعنى الكلمة. وتم إنشاؤه من ِقبل شركة 
Sinoze الكائنة في بانكوك، وهو أول تطبيق أللعاب الموسيقى للجّوال في تايالندا لديه حقوق الوصول إلى 

المسارات التي تنتجها شركات التسجيل الرائدة. في الشهور الخمسة األولى، تم تنزيل التطبيق 2.5 مليون 
مرة. 

يتوفر هذا التطبيق الشهير مجاًنا على متجر Google Play وApple App. لتحقيق الدخل من نجاحها، 
تعتمد Sinoze على اإلعالن داخل التطبيق.  

في البداية، كان الدخل اإلعالني لـ Thapster ال يمكن التنبؤ به، وكانت عملية إدارة المخزون عملية 
يدوية تستهلك الوقت. يؤمن، إنترا تانمياي، شريك مؤسس في Sinoze، والرجل الذي يكمن خلفه نجاح 

Thapster، بأن AdMob يمكن أن يكون حاًل لهذه المشكالت، وصمم في آذار )مارس( من العام 
2014 على تجربته بنفسه. لم يخب أمله. 

وقال »توفر AdMob معدالت تعبئة عالية للغاية - تصل إلى %99 في بعض الحاالت، وهي معدالت 
يتعذر على األنظمة األساسية األخرى توفيرها،« وتجعل ميزة التوسط المضمنة منه تطبيًقا مريًحا وفّعاال 

إلدارة اإلعالنات من مصادر طلب مختلفة لزيادة األرباح إلى الحد األقصى.«
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واستأنف كالمه قائاًل »ما هو أكثر من ذلك، تتنوع اإلعالنات والتنسيقات تكون ذات جودة عالية،« »لذا 
تكون اإلعالنات التي تعرضها المشغالت رائعة في االحتفاظ بالمظهر المثالي للتطبيق.

في غضون شهر واحد، شهدت Sinoze ميزات واضحة. تزيد أرباح اإلعالنات من شبكة AdMob بما 
يقارب من %70، ويتم وضع اإلعالنات التي يتم عرضها من الشبكات األخرى في االعتبار عبر ميزة 

التوسط، وارتفع إجمالي األرباح بنسبة 175%.

وحيث تستمر األرباح في الزيادة، يمكن إلنترا وفريقه في Sinoze اآلن تكريس كامل طاقاتهم لمواصلة 
تطوير Thapster والعمل على المشروعات الجديدة. وقال »باستخدام AdMob، تكون أرباحنا أكبر 
ويمكن التنبؤ بها بشكل أكبر، وفي نفس الوقت تكون إدارة اإلعالن أسهل وأقل استنفاًدا للوقت،«. »ال 

يمكنني أن أكون أكثر سعادة من ذلك«.

AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد، ويحظى بثقة أكثر 
 AdMob من 650 ألف تطبيق حول العالم. منذ عام 2006، يساعد
المطورين في تنمية أنشطة تجارية ناجحة للتطبيقات باستخدام أشكال 

غنية لإلعالنات، والتوسط لعرض اإلعالنات، ومعدالت تعبئة هي 
األعلى في المجال. بفضل دمج برنامج Google Analytics في 

برنامج AdMob مباشرًة، يمكن للمطورين قياس أداء التطبيقات 
وتقسيم المستخدمين إلى شرائح لتحقيق الدخل بشكل ذكي.

 • للحصول على مزيد من المعلومات ُيرجى االنتقال إلى: 
http://www.google.com/admob
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»باستخدام AdMob، نقضي اآلن وقًتا قليالً في 
إدارة اإلعالنات ونجني الكثير من األموال، ونجعل 
شركتنا تنمو بشكل أسرع مرتين مما هو متوقع.«

 إنترا تانمياي،   
Sinoze ،شريك مؤسس


