
Raon Games to jednoosobowa firma założona przez Park Yong-oka w 2012 roku  
w Korei Południowej. Jego celem było tworzenie świetnych gier, które będą 
każdemu dostarczać rozrywki. Pierwsza wydana przez niego gra to Bouncy Ball, 
w której gracz musi zręcznie przeprowadzić piłeczkę przez szereg przeszkód na 
danym poziomie.

Park uważał, że przychody z reklam to najlepszy sposób na osiągnięcie zysków. 
Dlatego wypuścił Bouncy Ball jako aplikację bezpłatną i wykorzystał AdMob, by 
zarabiać na reklamach, co pozwoliło mu skupić się na ulepszaniu gry i zwiększaniu 
wygody użytkowników.

Plan się powiódł – gra Bouncy Ball zdobyła pokaźną bazę użytkowników i wskoczyła 
na drugą pozycję na liście najlepszych bezpłatnych aplikacji w sklepie Google Play. 
Stała się również solidnym źródłem przychodów. Poprosiliśmy Parka, by 
opowiedział nam historię Bouncy Ball. 

Bouncy Ball, pierwsza gra Raon Games, która odniosła sukces, to prosta łamigłówka,  
w której gracze mają tylko „pożerać” gwiazdki skaczącą piłką. 

Przepis na sukces
Opinie użytkowników odegrały kluczową rolę w ulepszaniu Bouncy Ball
Park uważał, że „klient ma zawsze rację”, dlatego czytał wszystkie komentarze, 
jakie użytkownicy pisali o Bouncy Ball. Mimo że często zdarzały się negatywne, 
a nawet pełne złości opinie, nie zniechęcał się, tylko skupiał się na ulepszaniu gry 
na ich podstawie. W odpowiedzi na wszystkie sugestie i narzekania użytkowników 
Park wprowadził w aplikacji duże zmiany. Kilka tygodni po wypuszczeniu nowej 
wersji z zaskoczeniem stwierdził, że pozycja gry w rankingach znacznie się 
poprawiła. Jeden z użytkowników napisał nawet: „Mam wrażenie, że ta firma 
czyta wszystkie opinie użytkowników”.

Studium przypadku  |  Bouncy Ball

RAON GAMES WYBIERA ADMOB I ZARABIA NA 
APLIKACJACH, DZIĘKI CZEMU MOŻE SKUPIĆ SIĘ 
NA TWORZENIU ŚWIETNYCH GIER

Cele
•  Stworzyć grę mobilną popularną na całym 

świecie

•  Zbudować prosperującą firmę tworzącą 
aplikacje

Metoda
•  Reagowanie na sugestie użytkowników 

i ulepszanie gry

•  Wykorzystanie reklam banerowych 
i reklam pełnoekranowych w modelu CPC, 
by zarabiać na grze

Efekty
•  Gra Bouncy Ball uzyskała ponad  

10 milionów pobrań

•  Reklamy pełnoekranowe w modelu CPC 
zwiększyły przychody o 30%

W SKRÓCIE



Regularne aktualizacje zatrzymują użytkowników przy Bouncy Ball
Nawet gdy gra przekroczyła 10 milionów pobrań, Park regularnie ją aktualizował. 
„Wiem, że jeśli w grze nie będzie nowej zawartości, użytkownicy znajdą sobie 
coś innego” – mówi twórca gry. Park dodawał 20 nowych poziomów tygodniowo, 
a dziś jest ich w aplikacji już ponad 900. 

Sklep z poziomami – korzyści dla użytkowników oraz dla Bouncy Ball
Jedną z unikalnych funkcji Bouncy Ball jest sklep z poziomami, który pozwala 
graczom tworzyć własne poziomy i udostępniać je innym na całym świecie. 
Funkcja nie tylko zwiększa zaangażowanie użytkowników w Bouncy Ball, 
ale także zmniejsza presję na Parka, by nieustannie dodawał do gry nowe treści. 
Obecnie w sklepie jest ponad pięć milionów poziomów stworzonych przez 
użytkowników – firma nie byłaby w stanie stworzyć ich tyle samodzielnie. 

Raon Games optymalizuje przychody z reklam za pomocą reklam 
pełnoekranowych AdMob w modelu CPC
Firma Raon Games na początku wahała się przed wdrożeniem reklam 
pełnoekranowych z obawy przed pogorszeniem wygody użytkowników. Jednak 
po konsultacji z AdMob Park zmienił zdanie i postanowił zaimplementować 
reklamy pełnoekranowe w modelu CPC w przemyślany sposób. Reklamy tego 
typu wyświetlają się użytkownikom tylko po ukończeniu dziesięciu poziomów gry. 
Nawet przy tak ograniczonym wykorzystaniu reklam pełnoekranowych w modelu 
CPC przychody w Bouncy Ball wzrosły o 30%. 

Plany na przyszłość
Obecnie głównym celem Raon Games jest wejście na rynek globalny. Dzięki 
regionalnym raportom AdMob Park obserwował, jak Bouncy Ball zdobywa nowych 
użytkowników na całym świecie. Zachęciło go to do przygotowania firmy do 
ekspansji na skalę globalną. 

Park zapewnia, że nie przestanie aktualizować Bouncy Ball – co więcej, planuje 
wprowadzić w aplikacji kolejną dużą zmianę. Zamierza również tworzyć kolejne gry, 
w których widać będzie styl charakterystyczny dla Raon Games.  
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