
Brighthouse, sebuah perusahaan pengembang game, telah mengembangkan 
game PC selama hampir 10 tahun saat industri aplikasi seluler mulai berkembang. 
Melihat potensi pertumbuhannya, perusahaan ini memutuskan untuk beralih ke 
pengembangan aplikasi game seluler. Dengan berfokus pada desain game yang 
mudah dipelajari, sulit ditaklukkan – dan terutama, menarik untuk dimainkan – 
Brighthouse menciptakan White Tiles 4. Dalam game yang sederhana dan membuat 
kecanduan ini, target pemain adalah tidak menyentuh persegi putih yang tampil di 
layar. Dengan lebih dari 153 mode, dan kemampuan untuk memainkan lebih dari 
satu mode sekaligus, White Tiles 4 memikat pengguna segala usia. Hanya setelah 
satu minggu perencanaan dan desain, game ini diluncurkan pada bulan April 2014.

Iklan pengantara AdMob menyempurnakan pengalaman pengguna
White Tiles 4 menggabungkan desain yang sederhana dan ringan dengan permainan 
game yang kaya. Game ini memerlukan konsentrasi tingkat tinggi dari pemain, 
sehingga lama kelamaan dapat menyebabkan kelelahan. Solusi Wang adalah 
menyisipkan iklan video atau pengantara di saat yang tepat dalam permainan game.

Dengan format iklan video dan pengantara AdMob, Brighthouse memasukkan iklan 
pada momen penting dalam game, sehingga pemain mendapatkan jeda singkat yang 
diperlukan dari konsentrasi yang melelahkan. Dengan iklan AdMob yang berkualitas 
tinggi dan berskala luas, ini menjadi solusi yang sama-sama menyenangkan bagi 
pemain maupun Brighthouse.

″Admob menyediakan cakupan yang tidak tertandingi 
sebagai platform seluler terbesar di dunia, sekaligus 
memberikan pengalaman iklan yang luar biasa.”

Boxun Wang, CEO, Brighthouse

Kerja sama tim meningkatkan hasil untuk White Tiles 4
Dengan bantuan dari tim AdMob, Brighthouse dapat menerapkan format iklan dalam 
game secara mulus, tanpa mengganggu pengalaman pengguna. AdMob memberikan 
saran kepada Brighthouse untuk membantu meningkatkan pendapatan dan 
menyempurnakan pengalaman pengguna. 

Format iklan yang menarik mendorong hasil yang luar biasa
Sejak memulai dengan iklan AdMob, Brighthouse telah menerima 99% rasio pengisian 
yang belum tertandingi, dibandingkan dengan sekitar 60% di platform lainnya. 
Efektivitas iklan di White Tiles 4 terus berkembang – setelah menerapkan iklan 
pengantara video AdMob, lalu lintas aplikasi meningkat 20% sementara pendapatan 
keseluruhan meningkat sebesar 130%. Pengantara AdMob menyumbang pendapatan 
aplikasi sebesar 60%. 
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BRIGHTHOUSE BERKEMBANG PESAT DENGAN 
PENGANTARA ADMOB

Tentang Brighthouse

• Shanghai, China

• Pengembang game seluler

Sasaran

•   Memutar iklan pengantara video secara 
strategis di saat yang tepat untuk 
menyediakan jeda dalam permainan game 
yang penuh ketegangan.

•  Menggunakan iklan AdMob untuk 
menghasilkan pendapatan tanpa 
mengorbankan pengalaman pengguna

Pendekatan

• Menerapkan iklan pengantara video AdMob 

•  Menggunakan Google Analytics dan alat 
bantu laporan yang disesuaikan untuk 
melacak dan menganalisis lalu lintas

Hasil

• Meningkatkan pendapatan keseluruhan  
 sebesar 130% 

•  Mendorong 60% pendapatan aplikasi dari 
iklan pengantara AdMob

•  Menambah anggota tim berkat pendapatan 
yang meningkat

SEKILAS



TENTANG ADMOB
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“AdMob memberikan cakupan yang tidak tertandingi sebagai platform seluler terbesar 
di dunia, sekaligus memberikan pengalaman iklan yang luar biasa,” kata Boxun 
Wang, CEO Brighthouse. Perusahaan ini berencana untuk menambah anggota tim 
dari 20 karyawan menjadi 100 karyawan dalam setahun. “Tim kami tidak akan bisa 
berkembang hingga sebesar ini tanpa AdMob,” ucap Wang, “Google adalah pilihan 
yang benar-benar terbaik bagi pengembang yang ingin menghasilkan pendapatan.”

 

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:  
google.com/admob
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http://www.google.com/admob

