
STUDI KASUS:  BALLOON ISLAND

Dari hobi menjadi bisnis game aplikasi yang menguntungkan: 
Bagaimana Balloon Island tumbuh bersama AdMob

Pada tahun 2011, setelah bekerja selama 20 tahun di bidang yang 
tidak terkait dengan minatnya, Tenny Woo memutuskan untuk mulai 
mengembangkan aplikasi game sebagai pekerjaan sampingan untuk 
mengekspresikan kreativitasnya. 

Sekarang, Woo adalah Direktur Eksekutif dari Balloon Island, 
perusahaan game seluler sukses yang berbasis di Hong Kong 
dengan lebih dari 1 juta unduhan game kasual yang populer, seperti 
Ultimate Jewel, Star Gems, dan seri Lollipops. Setelah melihat 
peningkatan yang pesat, Balloon Island membutuhkan mitra global 
yang dapat membantu memonetisasi kesuksesan mereka. 

Berfokus pada pengalaman pemain
Bagi Balloon Island, memastikan pemain terhibur dan terlibat aktif 
adalah kunci menuju kesuksesan. Hasilnya, perusahaan berfokus 
untuk memberikan pengalaman yang luar biasa kepada para 
pemainnya.

Balloon Island mengembangkan aplikasi untuk Android dan iOS 
agar game mereka semakin mudah diakses. Namun, mereka harus 
terhubung dengan pemirsa ideal dalam skala global. Woo menyadari 
dari pengalaman sebelumnya bahwa mitra bisnis yang tepercaya 
sangatlah penting untuk mencapai sasaran bisnis. Itulah saat Woo 
memutuskan untuk bekerja sama dengan AdMob. AdMob memiliki 
reputasi yang kuat terkait dukungan dan jangkauan globalnya yang 
luas.

“Berkat AdMob yang menangani bagian pendapatan, kami 
dapat berfokus pada bagian yang menyenangkan, yaitu 
menciptakan game hebat untuk pengguna kami.”
- Tenny Woo, Direktur dan Frankie Lee, CTO

SASARAN
• Memaksimalkan pendapatan dan 

hasil dengan menggunakan iklan 
dalam aplikasi

• Menerapkan iklan yang 
memberikan pengalaman 
aplikasi yang positif dan tidak 
mengganggu bagi para pemainnya

PENDEKATAN
• Memonetisasi aplikasi dengan 

format iklan spanduk dan iklan 
pengantara

• Bermitra dengan Google untuk 
terhubung dengan lebih banyak 
pengguna yang serupa dengan 
pemirsa mereka di seluruh dunia

HASIL
• Meningkatkan inventaris total 

sebesar lebih dari 4 juta per hari

• Memperoleh peningkatan 
pendapatan sebesar $2.000 per 
hari



Menerapkan iklan dengan cara yang tidak mengganggu
Balloon Island ingin meraih penghasilan, sekaligus memberikan 
pengalaman yang menarik bagi para pemainnya. Awalnya, mereka 
khawatir bahwa iklan dapat menimbulkan pengalaman pengguna 
yang buruk dan mengganggu jalannya permainan. Untuk menghindari 
hal ini, mereka menggunakan kombinasi format iklan spanduk dan 
iklan pengantara, menampilkan pesan dan materi iklan yang relevan 
kepada pemain sambil memastikan pengalaman pengguna tetap 
menyenangkan.

Meningkatkan pendapatan 
Setelah menerapkan iklan, Balloon Island memanfaatkan Mediasi AdMob 
untuk memastikan mereka memperoleh penghasilan yang maksimal 
untuk ruang iklan. Strategi ini memungkinkan Balloon Island untuk 
meningkatkan pendapatan sebesar 150% menjadi $2.000 dolar 
per hari dan inventaris iklannya menjadi lebih dari 4 juta per hari. 
Ini membantu perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan yang 
stabil dan terus memperoleh penghasilan.
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TENTANG ADMOB
AdMob adalah platform iklan seluler terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 650.000 aplikasi di seluruh dunia. Sejak tahun 2006, 
AdMob telah membantu pengembang membangun bisnis aplikasi yang berhasil dengan berbagai format iklan, mediasi iklan, dan 
rasio pengisian terbaik. Dengan Google Analytics yang terpasang langsung pada AdMob, pengembang dapat mengukur kinerja 
aplikasi dan mengelompokkan pengguna untuk memonetisasi dengan cerdas.

Untuk informasi selengkapnya, buka:  http://www.google.com/admob

Iklan spanduk di Ultimate Jewel


