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Thapster, listeleri tam anlamıyla altüst eden bir akıllı telefon müzik 
oyun uygulaması. Bangkok merkezli Sinoze tarafından oluşturulan 
Thapster, Tayland'ın, önde gelen plak şirketlerinin müzik eserlerinin 
haklarına sahip ilk mobil müzik oyun uygulaması. Uygulama, ilk beş 
ayında 2,5 milyon kez indirildi. 

Bu popüler uygulama, Google Play Store ve Apple App Store'da ücretsiz 
sunuluyor. Sinoze bu nedenle, başarısını kazanca dönüştürmek için 
uygulama içi reklamlara güveniyor.  

İlk zamanlarda, Thapster'ın reklam geliri öngörülebilir değildi ve 
envanter yönetimi manuel olarak yürütülen zaman alıcı bir işlemdi. 
Sinoze kurucu ortağı ve Thapster'ın başarısının arkasındaki isim 
olan Intara Tanlamai, AdMob'un bu sorunlara çözüm olabileceğini 
düşünüyordu ve Mart 2014'te AdMob'u kendisi için denemeye karar 
verdi. Yanılmamıştı. 

Tanlamai, “AdMob'un bazen %99'lara varan son derece yüksek 
doluluk oranları sağladığını ve diğer platformların bunun yanına bile 
yaklaşamadığını” söylüyor. “Entegre uyumlulaştırma özelliği, getiriyi 
en üst seviyeye çıkarmak için birden fazla talep kaynağına ait 
reklamları yönetmeyi kolay ve etkili bir hale getiriyor.”

ADMOB, THAPSTER'I BÜYÜK BIR KAZANÇ 
KAPISINA DÖNÜŞTÜRDÜ 

Sinoze Hakkında
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Tayland

•  Popüler Thapster uygulaması da dahil 
olmak üzere mobil oyun uygulamaları 
geliştiricisi

Hedefler
•  Ücretsiz uygulamadan elde edilen kazancı 

artırmak

•  Envanter yönetimine harcanan emeği 
azaltmak 

•  Uygulamanın birinci sınıf görünüm ve 
etkisini korumak  

Yaklaşım
•  AdMob'u Thapster'a entegre etme

•  Birden fazla ağa ait reklam envanterini 
yönetmek ve sunmak için AdMob 
Uyumlulaştırması'nı kullanma

•  Reklam Ağı Optimizasyonu'nu ve Canlı 
BGBM'yi etkinleştirme

Sonuçlar
•  AdMob'un kullanıldığı ilk ayda %68 gelir 

artışı

•  AdMob Uyumlulaştırması'nın kullanılmaya 
başlanmasıyla %175 gelir artışı 

•  Güvenilir ve öngörülebilir gelir akışı 

ÖZET
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“Dahası, AdMob, reklam çeşitliliği ve yüksek kaliteli biçimler sunuyor.” 
“Böylelikle, oyuncularımız, uygulamanın birinci sınıf etkisi ile kusursuz 
uyum içinde olan reklamlar görüyor.”

Sinoze, bir ay gibi kısa bir zamanda net faydalar görmeye başladı. 
AdMob ağı üzerinden sunulan reklamlar yaklaşık %70 gelir artışı 
sağladı ve uyumlulaştırma özelliği kullanılarak sunulan diğer ağlara ait 
reklamlar da hesaba katıldığında, toplam gelir %175'e yükseldi.

Gelirler artmaya devam ederken, Intara ve Sinoze'daki ekibi artık tüm 
enerjilerini Thapster'ı daha da geliştirmeye ve yeni projeler üzerinde 
çalışmaya ayırabiliyor. Intara, “AdMob sayesinde gelirlerinin arttığını 
ve daha öngörülebilir bir hal aldığını, ayrıca reklam yönetiminin hem 
daha kolay hem de daha az zaman alan bir işleme dönüştüğünü” ifade 
ediyor. “Daha mutlu olamazdım.”

AdMob, dünya çapında 650.000'den 
fazla uygulamanın güvendiği lider mobil 
reklamcılık platformudur. Zengin reklam 
biçimleri, reklam uyumlulaştırması ve 
sektördeki en yüksek doluluk oranları 
sayesinde 2006 yılından bu yana AdMob 
geliştiricilerin başarılı uygulama işletmeleri 
oluşturmasına yardımcı olmaktadır. 
Geliştiriciler, doğrudan AdMob'a entegre 
edilmiş Google Analytics sayesinde, daha 
akıllı bir şekilde para kazanmak için uygulama 
performansını ölçebilir ve kullanıcıları 
segmentlere ayırabilir.

• Daha fazla bilgi edinmek için  
http://www.google.com/admob adresini 
ziyaret edin.

ADMOB HAKKINDA

“AdMob ile, bir yandan reklamları 
yönetmeye daha az zaman 
harcarken diğer yandan daha 
fazla kazanıyoruz. Bu sayede, 
şirketimizi tahminimizin iki katı 
büyütmeyi başardık.”
Intara Tanlamai,    
Kurucu Ortak, Sinoze


