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Adjust, Kampanya Yönetimini Basitleştiriyor ve Reklam 
Harcamaları 2019'da Artarken Sahtecilikle Mücadeleye Devam 

Ediyor 

 

San Francisco / Berlin / Tokyo, 3 Aralık, 2019 — Mobil teknolojilerin 2021'e doğru  internet reklamlarının 
%50'sini oluşturması beklenirken, mobil ölçüm, sahtekarlık önleme ve siber güvenlik alanında endüstri 
lideri olan Adjust, pazarlamayı basitleştirirken mobil reklam sahteciliğiyle mücadele yöntemlerini 
genişletiyor ve mobil reklamcıların bütçelerini korumalarını ve ROI'larını en yüksek seviyede tutmalarını 
sağlıyor.  
 

Sürdürülebilir büyüme ve global genişleme 
Adjust 2019'da önemli bir büyüme gördü. 2015'ten beri kârlı bir seyir izleyen şirket, bu yıl Avrupa'nın en 
büyük fonlama turlarından birini gerçekleştirerek yaklaşık 230 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla 
birlikte Adjust Güneydoğu Asya'ya, İsrail'e ve Ortadoğu'ya açılıyor ve şimdiden Tel Aviv ve Bengaluru'da 
ofisler açılmış durumda.  
 
Adjust ayrıca bu sermayeyi ürün yelpazesini daha da geliştirmek için kullanacak ve pazarlamacıların bütün 
ihtiyaçlarını tek bir platformdan sağlamalarını amaçlayacak. 
 

“Markalar gittikçe daha mobil merkezli bir strateji uyguluyorlar -- veri güdümlü, app'ler ile 
dağıtılan ve birden çok temas noktası olan bir strateji bu” diyor Adjust'ın kurucu ortağı ve CEO'su 
Christian Henschel. “Bu heyecan verici dinamiğe yön verirken sektörün büyüme motoru olma 
amacımızın peşinden gidiyoruz.” 

 

Adjust, 2019'da pazarlamayı daha basit, daha akıllı ve daha güvenli hale getirmek için önemli bir ilerleme 
kaydetti. Örnek olarak:  
 

• Tekrarlayan iş akışlarını otomasyon ile azaltmak: Çok kanallı kampanya yönetimini 

basitleştirme stratejisinde bir adım olarak Adjust, veri toplama ve birleştirme platformu 

Acquired.io'yu bünyesine katma işlemlerini tamamladı.  

 

• App-içi bot saldırılarına karşılık vermek: Botlar app-içi event'leri tetiklemekte kullanılıyorlar ve 
insan davranışlarını taklit ettikleri için bu tür sahtecilikler mücadele etmesi en zor olanlarından biri 
haline geldi. Ocak ayında Adjust, machine learning teknolojileriyle botları gerçek zamanlı 
belirleyen ödüllü siber güvenlik start-up'ı Unbotify'ı bünyesine kattı.  
 
 

• Japonya'daki yatırımları güçlendirmek: Japonya, tutarlı bir şekilde app ekonomisinde en çok 
harcama yapan ülkelerden biri ve 2018'de APAC bölgesinin cirosunun %26'sını oluşturdu. Adjust, 

http://www.adjust.com/
https://www.statista.com/chart/19792/global-mobile-ad-spending-distribution-by-platform/
https://www.statista.com/chart/19792/global-mobile-ad-spending-distribution-by-platform/
https://www.adjust.com/
https://a.storyblok.com/f/47007/x/fb98fe1849/adjust-funding-round-12-06-eng.pdf
https://www.acquired.io/
https://www.adjust.com/product/unbotify/
https://www.mintegral.com/en/ebook/free-report-insights-into-asias-top-mobile-markets/
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Japon pazarlama ajansları CyberZ and Adways ile kurduğu stratejik parnerliklerle Japonya'daki 
yatırımlarını güçlendirdi ve 2019'da CyberZ'nin Force Operation X (F.O.X) ve Adways'in PartyTrack 
isimli attribution araçlarını bünyesine kattı.  

 

Şirket ayrıca personel sayısını bu yıl 170 artırarak toplam 400 personel sayısına ulaştı. Ek olarak içinde 
Fandango, TomTom, Voi, Standard Charter ve Weight Watchers'ın da bulunduğu 12.000 yeni app Adjust'ın 
çözümlerini entegre etti.  
 

Reklam sahteciliği, mobil endüstrisine bir tehdit olmaya devam ediyor 
 

Mobil sektörün karşısındaki en büyük tehdit, reklam sahteciliğinin büyümeyi baltalamasıdır. Sadece 
2019'da sahteciliğin reklam bütçelerine verdiği zarar 42 milyar dolar oldu. Bu soruna çözüm üretmek, 
Adjust'ın ilk mobil sahtecilik önleme araçlarının 2016'da piyasaya sunulmasından beri önceliği olmuştur. 
 

Bu yıl, global teknoloji şirketi yaklaşık 200 milyon sahte app kurulumunun önünü kesti ve müşterilerinin 
toplam 450 milyon dolar reklam harcamasının boşa gitmesini önleyip bütçelerini gerçek değer yaratan 
kanallara yatırmasını sağladı. Ürünlerini en son reklam sahteciliği tiplerine adapte ederek mücadeleye 
devam eden Adjust, pazarlamacılara verilerini temiz tutmalarına yardım ediyor.  
 

“Dünya çapında birlikte çalıştığımız 30.000'den fazla app için önemi gittikçe büyüyen en kritik 
mesele, sahteciliğin önlenmesi,” diyor Adjust'ın kurucu ortağı ve CTO'su Paul H. 
Müller.“2020'ye girerken misyonumuz aynı kalıyor: ekosistemi eğitim ve işbirliğiyle dürüst ve 
açık tutmaya yardım etmek.”  

 

En son duyurular ve araştırmalar için Adjust'ın medya sayfasını ziyaret edin ve Twitter'da @adjustcom'ı 
takip edin. 
  

# # # 
 

Adjust Hakkında 
Adjust, mobil ölçüm, sahtekarlık önleme ve siber güvenlik alanında endüstri lideridir. Mobil 

ekonomisinin kalbinde doğan ve teknoloji tutkusuyla büyüyen bu global SaaS şirketinin dünya 
genelinde 15 ofisi bulunuyor. 
 

Adjust, pazarlamanın daha etkili, daha akıllı ve daha güvenli olmasını sağlayarak, veri güdümlü 
çalışan pazarlamacıların en başarılı app'leri geliştirmesine yardım ediyor. Adjust, en büyük 
platformların pazarlama ortağıdır. İçinde NBC Universal, Procter & Gamble, Rocket Internet ve 
Tencent Games'in de bulunduğu global markaların 30000'i aşkın app'i, bütçelerini koruma altına 
almak ve app performansını artırmak için Adjust'ın çözümlerini entegre etti. 
 

İletişim bilgileri:        
Joshua Grandy      
PR & İletişim Müdürü (ABD)    
Email: pr@adjust.com     
Telefon: +1 484 683 5929 

 

https://cyber-z.co.jp/en
https://www.adways.net/en/
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/advertising-fraud-losses-to-reach-42-bn-2019
https://www.adjust.com/product/the-adjust-fraud-prevention-suite/
https://www.adjust.com/company/media/
https://twitter.com/adjustcom
http://www.adjust.com/

