
Raon Games là công ty chỉ có một người, được Park Yong-ok thành lập vào năm 
2012 tại Hàn Quốc, với mục đích tạo ra những trò chơi tuyệt vời mà tất cả mọi 
người có thể thưởng thức. Anh phát hành Bouncy Ball, một trò chơi dựa trên kỹ 
năng, trong đó người chơi điều khiển một quả bóng qua hàng loạt chướng ngại 
vật ở một cấp độ.

Park đã tin tưởng vào mô hình doanh thu từ quảng cáo, vì vậy anh đã phát hành 
Bouncy Ball miễn phí và bắt đầu kiếm tiền bằng AdMob, nền tảng này cho phép 
anh tập trung toàn bộ sức lực vào việc xây dựng trò chơi hay với trải nghiệm người 
dùng tuyệt vời.

Kế hoạch của Park đã diễn ra đúng như anh hy vọng; Bouncy Ball đã đạt được 
một cơ sở người dùng mạnh mẽ và đã trở thành ứng dụng số hai trong bảng xếp 
hạng miễn phí phổ biến nhất trên Cửa hàng Google Play. Theo sau đó là một dòng 
doanh thu mạnh mẽ. Chúng tôi yêu cầu Park chia sẻ chi tiết về câu chuyện của 
Bouncy Ball. 

Bouncy Ball, trò chơi thành công đầu tiên của Raon Games, là trò chơi đố đơn giản, trong đó tất 
cả những gì người dùng phải làm là ăn sao bằng bóng nẩy. 

Những yếu tố chính dẫn đến thành công
Các bài đánh giá của người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện 
Bouncy Ball
Park tin tưởng rằng "Người dùng luôn đúng", do vậy anh đọc tất cả các bài đánh giá 
về Bouncy Ball. Mặc dù Park thường nhận được những bài đánh giá mù mờ hoặc 
thậm chí tức giận từ người dùng, anh đã không nản lòng, thay vào đó anh tập trung 
cập nhật trò chơi dựa trên phản hồi. Phản ánh tất cả các đề xuất và phàn nàn của 
người dùng, Park đã áp dụng những thay đổi lớn cho ứng dụng. Một vài tuần sau 
sự thay đổi này, Park đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng Bouncy Ball đã vượt lên 
trong bảng xếp hạng. Thậm chí một người dùng còn phản hồi rằng "Tôi có cảm giác 
công ty này đọc tất cả các bài đánh giá của người dùng."
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RaoN Games tiN tưởNG Giao phó Cho 
admoB quảN lý việC kiếm tiềN từ ứNG 
dụNG Của mìNh, để RaoN Games tập tRuNG 
vào việC tạo Ra NhữNG tRò Chơi tuyệt vời.

mục tiêu
•  Tạo một trò chơi dành cho thiết bị di động 

phổ biến trên toàn cầu

•  Xây dựng một doanh nghiệp ứng dụng 
thành công

phương pháp tiếp cận
•  Phản ứng với đề xuất của người dùng 

bằng cách thêm các cải tiến cho trò chơi

•  Sử dụng quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo 
chuyển tiếp CPC để kiếm tiền từ trò chơi 
của họ

kết quả
•  Bouncy Ball đã vượt ngưỡng 10 triệu lượt 

tải xuống

•  Quảng cáo chuyển tiếp CPC đã dẫn tới sự 
gia tăng 30% doanh thu

thÔNG tiN NhaNh



Các bản cập nhật liên tục đã giữ cho người dùng ở lại với Bouncy Ball
Ngay cả sau khi Bouncy Ball vượt ngưỡng 10 triệu lượt tải xuống, Park vẫn đảm 
bảo ứng dụng được cập nhật liên tục. "Tôi biết rằng khi không còn có thêm nội 
dung mới, người dùng sẽ đi nơi khác", Park nói. Park đã tải lên 20 bản đồ mới mỗi 
hai tuần và giờ đây ứng dụng có hơn 900 bản đồ. 

‘map store’ giúp cả người dùng và Bouncy Ball
Bouncy Ball có một tính năng độc đáo có tên là Map Store cho phép người dùng tạo 
bản đồ riêng của họ và chia sẻ chúng với người dùng khác trên khắp thế giới. Tính 
năng này không chỉ tăng mức độ tương tác của người dùng với Bouncy Ball, mà còn 
giảm áp lực liên tục phải cung cấp nội dung mới cho trò chơi lên Park. Hiện tại, Map 
Store có hơn năm triệu bản đồ do người dùng tạo, Raon Games không bao giờ có 
thể tự mình tạo lượng bản đồ lớn như vậy. 

Raon Games tối ưu hóa doanh thu quảng cáo bằng quảng cáo trung gian CpC 
của admob
Ban đầu, Raon Games đã do dự khi triển khai quảng cáo trung gian, lo sợ rằng nó 
có thể gây tổn hại đến trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, sau khi tham vấn với 
AdMob, Park thay đổi ý kiến để triển khai quảng cáo chuyển tiếp CPC một cách 
thông minh. Park chỉ hiển thị quảng cáo trung gian khi người dùng hoàn thành 
mười giai đoạn của trò chơi. Ngay cả khi sử dụng giới hạn quảng cáo chuyển tiếp 
CPC, doanh thu của Bouncy Ball đã tăng 30%. 

hướng về tương lai
Mục tiêu chính của Raon Games bây giờ là phát triển ra toàn cầu. Với báo cáo theo 
khu vực của AdMob, Park đã thấy cơ sở người dùng của Bouncy Ball phát triển 
ở khắp nơi trên thế giới. Điều này đã khuyến khích Park chuẩn bị cho sự mở rộng 
ra toàn cầu của Raon Games. 

Park đảm bảo rằng anh sẽ không ngừng cập nhật Bouncy Ball; thực tế, anh có kế 
hoạch thực hiện một sự thay đổi lớn khác cho ứng dụng. Anh cũng có kế hoạch tiếp 
tục tạo những ứng dụng trò chơi mang phong cách đặc trưng của Raon Games.  
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