
Brighthouse, một nhà phát triển trò chơi, đã xây dựng trò chơi PC trong gần 10 năm, 
khi ngành công nghiệp ứng dụng dành cho thiết bị di động bắt đầu bùng nổ. Nhận 
thấy tiềm năng phát triển, công ty đã quyết định chuyển hướng nỗ lực của mình sang 
phát triển ứng dụng trò chơi dành cho thiết bị di động. Tập trung vào việc thiết kế trò 
chơi có thể dễ dàng tìm hiểu, khó thành thục – và trên hết là có tính chất giải trí khi 
chơi – Brighthouse đã tạo ra White Tiles 4. Một trò chơi thú vị hấp dẫn và đơn giản, 
mục tiêu là người chơi không chạm vào hình vuông trắng được hiển thị trên màn hình. 
Với hơn 153 chế độ và khả năng chơi nhiều chế độ cùng lúc, White Tiles 4 thu hút 
người dùng thuộc mọi lứa tuổi.  Sau chỉ một tuần lập kế hoạch và thiết kế, trò chơi đã 
được phát hành vào tháng 4 năm 2014.

Quảng cáo xen kẽ của AdMob nâng cao trải nghiệm người dùng
White Tiles 4 kết hợp thiết kế đơn giản và nhẹ nhàng với lối chơi phong phú. Trò chơi 
đòi hỏi mức độ tập trung cao từ người chơi, điều này có thể dẫn đến mệt mỏi sau một 
thời gian chơi. Giải pháp của Wang là bao gồm một quảng cáo xen kẽ hoặc video tại 
những thời điểm thích hợp trong khi chơi.

Bằng cách sử dụng các định dạng quảng cáo xen kẽ và video của AdMob, Brighthouse 
đã kết hợp quảng cáo vào những khoảnh khắc quan trọng trong trò chơi, cung cấp 
cho người chơi một thời gian nghỉ ngắn, thực sự cần thiết sau một thời gian tập trung 
cao độ. Với quy mô lớn và quảng cáo chất lượng cao của AdMob, cả người chơi và 
Brighthouse đều được hưởng lợi.

"AdMob cung cấp mức độ phù hợp chưa từng có với vai 
trò là nền tảng thiết bị di động lớn nhất thế giới, trong 
khi cung cấp trải nghiệm quảng cáo tuyệt vời."

Boxun Wang, CEO của Brighthouse

Làm việc theo nhóm thúc đẩy kết quả cho White Tiles 4
Với sự trợ giúp từ nhóm AdMob, Brighthouse đã có thể triển khai các định dạng quảng 
cáo vào trò chơi của họ một cách thuận lợi mà không làm gián đoạn trải nghiệm của 
người chơi. AdMob đã cung cấp cho Brighthouse các đề xuất nhằm giúp tăng doanh 
thu và cải thiện trải nghiệm người dùng. 

Các định dạng quảng cáo tương tác thúc đẩy kết quả ấn tượng
Kể từ khi bắt đầu với quảng cáo AdMob, Brighthouse đã có được tỷ lệ lấp đầy 99% 
chưa từng có, so với khoảng 60% trên các nền tảng khác. Tính hiệu quả của quảng cáo 
trong White Tiles 4 đã tiếp tục phát triển – sau khi triển khai quảng cáo xen kẽ video 
AdMob, lưu lượng truy cập ứng dụng đã tăng 20%, trong khi tổng doanh thu đã tăng 
130%. Quảng cáo xen kẽ AdMob chiếm 60% thu nhập của ứng dụng. 
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BRIGHTHOUSE PHÁT TRIỂN THEO CẤP SỐ NHÂN 
NHỜ QUẢNG CÁO XEN KẼ CỦA ADMOB

Giới thiệu về Brighthouse
• Thượng Hải, Trung Quốc

• Nhà phát triển trò chơi trên thiết bị di động

Mục tiêu
•   Phát quảng cáo xen kẽ video có chiến lược 

tại những thời điểm thích hợp để cung cấp 
thời gian nghỉ ngơi trong khi chơi trò chơi đầy 
hứng thú

•  Sử dụng quảng cáo AdMob để tạo doanh thu 
mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người 
dùng

Phương pháp tiếp cận
• Đã triển khai quảng cáo xen kẽ video của  
 AdMob 

•  Đã sử dụng Google Analytics và các công cụ 
báo cáo tùy chỉnh để theo dõi và phân tích 
lưu lượng truy cập

Kết quả
• Tổng doanh thu đã tăng 130% 

•  Đã đạt được 60% thu nhập ứng dụng từ 
quảng cáo xen kẽ của AdMob

•  Mở rộng nhóm nhờ doanh thu tăng

THÔNG TIN NHANH



GIỚI THIỆU VỀ ADMOB
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"AdMob cung cấp mức độ phù hợp chưa từng có với vai trò là nền tảng thiết bị di 
động lớn nhất thế giới, trong khi cung cấp trải nghiệm quảng cáo tuyệt vời.", Boxun 
Wang, CEO của Brighthouse nói. Công ty đang có kế hoạch phát triển từ một nhóm 
gồm 20 nhân viên lên khoảng 100 nhân viên trong vòng một năm. "Nhóm chúng tôi 
có thể không bao giờ phát triển lên đến quy mô này nếu không có AdMob", Wang nói, 
"Google rõ ràng là lựa chọn tốt nhất cho nhà phát triển muốn tạo doanh thu".

 

AdMob là nền tảng quảng cáo hàng đầu trên 
thiết bị di động, được tin dùng bởi hơn 650.000 
ứng dụng trên khắp thế giới. Kể từ năm 2006, 
AdMob đã giúp các nhà phát triển phát triển 
doanh nghiệp ứng dụng thành công với định 
dạng quảng cáo phong phú, dàn xếp quảng 
cáo và tỷ lệ lấp đầy dẫn đầu ngành. Với Google 
Analytics được tích hợp trực tiếp vào AdMob, 
các nhà phát triển có thể đo lường hiệu suất 
ứng dụng và phân khúc người dùng để kiếm 
tiền một cách thông minh.  
 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào:  
google.com/admob
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